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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O presente Manual de Conduta e Ética (“Manual”) da Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. 
(“Augme”) estabelece os princípios que devem ser perseguidos e as regras que devem ser cumpridas por 
todos os conselheiros de administração, diretores, funcionários, representantes, prestadores de serviço e 
estagiários da Augme (doravante designado como o “Colaborador” e em conjunto como os 
“Colaboradores”). 

1.2 Além disso, o Manual foi elaborado em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 558, de 
26 de março de 2015 e alterações posteriores (“Instrução CVM 558/15”), no item 2.7 do Ofício-
Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014, bem como no Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para 
Administração de Recursos de Terceiros (“Código de ART”).  

1.3.  A não observância dos dispositivos do presente Manual poderá resultar em advertência, suspensão 
ou demissão por justa causa, sem prejuízo as outras medidas cabíveis pela Augme coerente com a infração 
cometida e os danos sofridos pela Augme. 

1.4 O Colaborador que suspeitar ou tiver conhecimento de qualquer infração a este Manual deverá 
reportá-la prontamente ao Diretor de Compliance e Risco, conforme abaixo definido. 

1.5 O acompanhamento das regras estabelecidas neste Manual poderá ser feito por meio de auditorias 
internas de processos, efetivadas periodicamente e sem aviso prévio pelo Diretor de Compliance e Risco, 
conforme abaixo definido, para verificação de sua adequação. 

1.6 Este Manual é parte integrante das regras que regem a relação societária ou de trabalho dos 
Colaboradores, os quais, ao assinarem o termo de recebimento e compromisso constante do Anexo I a 
este Manual (“Termo de Recebimento e Compromisso”), estão aceitando expressamente os princípios 
aqui estabelecidos.  
 
1.7 Todos os Colaboradores devem se assegurar do perfeito entendimento das leis e normas 
aplicáveis à Augme (estando as principais listadas no Anexo V deste Manual), bem como do completo 
conteúdo deste Manual. Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, é imprescindível que se 
busque auxílio imediato junto ao Diretor de Compliance e Risco. 
 
1.7.1 Periodicamente, poderá ser requisitado aos Colaboradores que assinem novos Termos, reforçando 
o conhecimento e a concordância com os termos deste Manual, notadamente quando houver alteração 
deste Manual. 

1.7.2. Situações problemáticas ou ambíguas devem ser analisadas segundo linhas gerais deste Manual, 
tendo em vista que ele não detalha todos os problemas que podem surgir no dia-a-dia da Augme. 

1.8 A Augme deverá manter versões atualizadas deste Manual em seu website (www.augme.com.br), 
além dos seguintes documentos: (i) Formulário de Referência, cujo conteúdo deve refletir o Anexo 15-II da 

http://www.captalys.com.br/gestaoeservicos
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Instrução CVM 558/15; (ii) Política de Gestão de Risco; (iii) Política de Negociação de Valores Mobiliários 
por Colaboradores, a qual segue incluída no presente Manual; e (iv) Política de Rateio e Divisão de Ordens. 

1.9 A coordenação direta das atividades relacionadas a este Manual é uma atribuição do Sr. Fabio 
Guilhon Chung, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.616.277-05, indicado como diretor responsável pelo 
cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Augme (“Diretor de Compliance 
e Risco”), em seu Contrato Social, na qualidade de diretor estatutário da Augme. 

1.10. São obrigações da área de Compliance sob supervisão do Diretor de Compliance e Risco: 

➢ Acompanhar as políticas descritas neste Manual; 
 

➢ Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de ocorrência, 
suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as disposições deste Manual e das 
demais normas aplicáveis à atividade da Augme para apreciação do Comitê de Compliance. 

 
➢ Atender prontamente todos os Colaboradores; 

 
➢ Identificar e apurar possíveis condutas contrárias a este Manual; 

 
➢ Centralizar informações e revisões periódicas dos processos de Compliance, principalmente 

quando são realizadas alterações nas políticas vigentes ou se o volume de novos Colaboradores 
assim exigir; 
 

➢ Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o descumprimento dos 
preceitos éticos e de Compliance previstos neste Manual ou nos demais documentos da Augme, 
e apreciar e analisar situações não previstas; 
 

➢ Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, mesmo quando estes não 
solicitarem, exceto nos casos de necessidade de testemunho judicial; 
 

➢ Assessorar o gerenciamento dos negócios no que se refere à interpretação e impacto da 
legislação, monitorando as melhores práticas em sua execução e analisar, periodicamente, as 
normatizações emitidas pelos órgãos normativos, como a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e outros organismos congêneres e acionar e conscientizar as áreas responsáveis pelo 
cumprimento, atuando como facilitador do entendimento das mesmas; 
 

➢ Elaborar relatório anual listando as operações identificadas como suspeitas que tenham sido 
comunicadas às autoridades competentes, no âmbito da Política de Combate e Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro da Augme; 
 

➢ Aplicar aos Colaboradores os treinamentos previstos neste Manual; 
 

➢ Convocar reuniões do Comitê 
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➢  de Compliance periodicamente, ou com os demais Colaboradores, sempre que julgar necessário; 
 

➢ Encaminhar aos órgãos de administração da Augme, até o último dia útil do mês de abril de cada 
ano, relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) as 
conclusões dos exames efetuados; (b) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, 
com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (c) a manifestação 
do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários ou, quando for o 
caso, pelo diretor responsável pela gestão de risco a respeito das deficiências encontradas em 
verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou 
efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório permanecer disponível à CVM 
na sede da Augme, conforme definido na Instrução CVM 558/15; e 
 

➢ Zelar pela formalização de todas as eventuais garantias constituídas às obrigações dos fundos de 
investimento em direitos creditórios geridos pela Augme, devendo interagir com os registros 
públicos e privados aplicáveis de modo a garantir a boa formalização e exequibilidade das 
referidas garantias. 

 
1.10.1 Adicionalmente, o Diretor de Compliance e Risco poderá, eventualmente e, conforme o caso, 
adotar, também, as seguintes rotinas: 
 

➢ Checagem esporádica do conteúdo de arquivos dos colaboradores, nos termos deste Manual; e 
 

➢ Aplicação de sanções administrativas, definidas pelo Comitê de Compliance, previstas neste 
Manual por conta de eventuais infrações cometidas por Colaboradores. 

 
1.10.2 Todo e qualquer Colaborador que souber de informações ou situações em andamento, que 
possam afetar os interesses da Augme, gerar conflitos ou, ainda, se revelarem contrárias aos termos 
previstos neste Manual, deverá informar o Diretor de Compliance e Risco ou algum dos demais integrantes 
do Comitê de Compliance imediatamente, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 
 
1.10.3 O Diretor de Compliance e Risco poderá contar, ainda, com outros Colaboradores para as 
atividades e rotinas de compliance, com as atribuições a serem definidas caso a caso, a depender da 
necessidade da Augme em razão de seu crescimento e de acordo com a senioridade do Colaborador. 
 
1.10.4 Os Colaboradores que desempenharem as atividades de compliance formarão a Área de 
Compliance, sob a coordenação do Diretor de Compliance e Risco, sendo certo que não atuarão em 
atividade relacionada à gestão de recursos da Augme. 
 
1.10.5 São atribuições do Comitê de Compliance da Augme relacionadas a este Manual: 
 

➢ Definir os princípios éticos a serem observados por todos os Colaboradores da Augme, constantes 
deste Manual ou de outros documentos que vierem a ser produzidos para este fim, elaborando 
sua revisão periódica. 
 



 

     

Nome: Manual de Conduta e Ética 

 

Adotado: Jan/2019 

Versão: 2ª Atualizado: Jan/2019 

 

7 

➢ Analisar eventuais situações relevantes informadas pelo Diretor de Compliance e Risco sobre as 
atividades e rotinas de compliance. 

 
➢ Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no desenvolvimento das atividades 

de todos os Colaboradores, inclusive por meio dos treinamentos previstos no item 2 deste 
Manual. 

 
➢ Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o potencial descumprimento 

dos preceitos éticos e de Compliance previstos neste Manual ou nos demais documentos aqui 
mencionados, e apreciar e analisar situações não previstas.  

 
➢ Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, mesmo quando estes não 

solicitarem, exceto nos casos de necessidade de testemunho judicial. 
 

➢ Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da auditoria interna ou 
externa ou outros assessores profissionais. 

 
➢ Tratar todos os assuntos que cheguem ao seu conhecimento dentro do mais absoluto sigilo e 

preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da Augme, como também dos 
Colaboradores envolvidos. 

 
➢ Definir as eventuais sanções aos Colaboradores. 

 
➢ Revisar as metodologias e parâmetros de controle. 

 
➢ Analisar situações que cheguem ao seu conhecimento e que possam ser caracterizadas como 

“conflitos de interesse” pessoais e profissionais. Esses conflitos podem acontecer, inclusive, mas 
não limitadamente, em situações que envolvam: 

 

• Investimentos pessoais; 
 

• Transações financeiras com clientes fora do âmbito da Augme; 
 

• Recebimento de favores/presentes de administradores e/ou sócios de companhias investidas, 
fornecedores ou clientes; 
 

• Análise financeira ou operação com empresas cujos sócios, administradores ou funcionários, 
o Colaborador possua alguma relação pessoal; 
 

• Análise financeira ou operação com empresas em que o Colaborador possua investimento 
próprio; ou 
 

• Participações em alguma atividade política. 
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1.10.6 O Comitê de Compliance é composto pelo Diretor de Compliance e Risco, pela Diretora de 
Relações Institucionais da Augme, nos termos do Formulário de Referência da Augme, e demais 
Colaboradores das áreas de Risco e Compliance, os quais serão indicados em documento próprio para o 
exercício de tal função. Referido Comitê terá plena autonomia para o exercício de suas funções.  
 
1.10.7 As Reuniões do Comitê de Compliance são realizadas sempre que necessário e, no mínimo, 
semestralmente. Suas deliberações são registradas em ata. 

1.10.8 Por fim, vale destacar que o Diretor de Compliance e Risco possui total autonomia no exercício de 
suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias do Comitê de Compliance para discussão 
de qualquer situação relevante, por não ser subordinado à equipe de gestão de recursos. 

1.10.10 O descumprimento ou indício de descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste 
Manual, bem como das demais normas aplicáveis à Augme por qualquer de seus Colaboradores, inclusive 
pelo Diretor de Gestão (conforme identificado no Formulário de Referência da Augme), será avaliada pelo 
Comitê de Compliance, o qual aplicará as sanções cabíveis, nos termos deste Manual, garantido ao 
Colaborador ou ao Diretor de Gestão, conforme o caso, o direito de defesa, porém ficando impedido de 
votar na matéria, o Colaborador ou o Diretor de Gestão cuja conduta estiver sendo avaliada faça parte do 
Comitê de Compliance. 

1.11 Dúvidas ou ações contrárias aos princípios e normas do Manual 

1.11.1 Este Manual possibilita avaliar muitas situações de problemas éticos que podem eventualmente 

ocorrer no cotidiano da Augme, mas seria impossível detalhar todos os possíveis problemas. É natural, 

portanto, que surjam dúvidas ao enfrentar uma situação concreta, que contrarie as normas de Compliance 

e princípios que orientam as ações da Augme. 

 

1.11.2 Em caso de dúvida em relação a quaisquer das matérias constantes deste Manual, também é 

imprescindível que se busque auxílio imediato junto ao Diretor de Compliance e Risco, para obtenção de 

orientação mais adequada. 

 

1.11.3 Mesmo que haja apenas a suspeita de uma potencial situação de conflito ou ocorrência de uma 

ação que vá afetar os interesses da Augme, o Colaborador deverá seguir essa mesma orientação. Esta é a 

maneira mais transparente e objetiva para consolidar os valores da cultura empresarial da Augme e 

reforçar os seus princípios éticos. 

 

1.11.4 Para os fins do presente Manual, portanto, toda e qualquer solicitação que dependa de 

autorização, orientação ou esclarecimento expresso do Diretor de Compliance e Risco, bem como 

eventual ocorrência, suspeita ou indício de prática por qualquer Colaborador que não esteja de acordo 

com as disposições deste Manual e das demais normas aplicáveis à atividade da Augme, deve ser 

conduzida pela pessoa que necessite da autorização, orientação ou esclarecimento ou que tome 
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conhecimento da ocorrência ou suspeite ou possua indícios de práticas em desacordo com as regras 

aplicáveis, ao Diretor de Compliance e Risco. 
 

1.11 Acompanhamento das Políticas descritas neste Manual 

1.11.1 Mediante ocorrência de descumprimento, suspeita ou indício de descumprimento de quaisquer 

das regras estabelecidas neste Manual ou aplicáveis à atividade da Augme que cheguem ao conhecimento 

do Diretor de Compliance e Risco, de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Manual, o Diretor 

de Compliance e Risco utilizará os registros e sistemas de monitoramento eletrônico para verificar a 

conduta dos Colaboradores envolvidos. 

 

1.11.2 Todo conteúdo que está na rede será acessado pelo Diretor de Compliance e Risco, direta ou 

indiretamente por terceiro contratado ou por outro integrante da Área de Compliance, caso haja 

necessidade. Arquivos pessoais salvos em cada computador serão acessados caso o Diretor de Compliance 

e Risco julgue necessário. Da mesma forma, mensagens de correio eletrônico de Colaboradores serão 

gravadas e, quando necessário, interceptadas e escutadas, sem que isto represente invasão da 

privacidade dos Colaboradores já que se trata de ferramentas de trabalho disponibilizadas pela Augme.  

 

1.11.3 Adicionalmente, será realizado um monitoramento semestral, a cargo do Diretor de Compliance 

e Risco, sobre uma amostragem significativa dos Colaboradores, escolhida aleatoriamente pelo Diretor 

de Compliance e Risco, para que sejam verificados os arquivos eletrônicos, inclusive e-mails, com o 

objetivo de verificar possíveis situações de descumprimento às regras contidas no presente Manual. 

 

1.11.4 O Comitê de Compliance poderá utilizar as informações obtidas em tais sistemas para decidir 

sobre eventuais sanções a serem aplicadas aos Colaboradores envolvidos, nos termos deste Manual. No 

entanto, a confidencialidade dessas informações é respeitada e seu conteúdo será disponibilizado ou 

divulgado somente nos termos e para os devidos fins legais ou em atendimento a determinações judiciais. 

 

1.11.5 A Augme realizará inspeções com periodicidade semestral, a cargo do Diretor de Compliance e 

Risco, com base em sistemas de monitoramento eletrônico, independentemente da ocorrência de 

descumprimento ou suspeita ou indício de descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste 

Manual ou aplicáveis à atividade da Augme, sendo tal inspeção realizada de forma aleatória. O Diretor 

de Compliance e Risco deverá ainda verificar periodicamente os níveis de controles internos e 

Compliance junto a todas as áreas da Augme, com o objetivo de promover ações para esclarecer e 

regularizar eventuais desconformidades. Analisará também os controles previstos neste Manual, bem 

como em outras políticas da Augme, propondo a criação de novos controles e melhorias naqueles 

considerados deficientes, monitorando as respectivas correções.  
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1.11.6 Além dos procedimentos de supervisão periódica, o Diretor de Compliance e Risco poderá, 

quando julgar oportuno e necessário, realizar inspeções, nas ferramentas de trabalho, a qualquer 

momento sobre quaisquer Colaboradores. 
 

2. PROGRAMAS DE TREINAMENTO 

2.1 A Augme possui um processo de treinamento inicial de todos seus Colaboradores, especialmente 
aqueles que tenham acesso a Informações Confidenciais ou participem de processos de decisão de 
investimento, em razão de ser fundamental que todos tenham sempre conhecimento atualizado dos seus 
princípios éticos, das leis e normas. 

2.2 Todos os Colaboradores, ao serem admitidos na Augme, deverão aderir a esse Manual e submeter-
se a um programa de treinamento ministrado pelo Diretor de Compliance e Risco, pelo qual o respectivo 
Colaborador irá adquirir conhecimento sobre as atividades da Augme e terá, ainda, a oportunidade de 
esclarecer dúvidas relacionadas a tais princípios e normas, o qual abrangerá, dentre outras questões:  

(i) discussão sobre os termos e condições deste Manual e consequências decorrentes da não 
observância dele; 

(ii) política, regras e diretrizes de confidencialidade, conforme previstas no Capítulo 5 deste 
Manual;  

(iii) regras quanto à comunicação (artigos, entrevistas ou conversas ainda que informais com 
empresas de mídia), observado o disposto no Termo de Confidencialidade; 

(iv) situações que configurem conflitos de interesse e procedimentos a serem tomados; 

(v) regras relativas à aquisição de ativos negociados no mercado pelos Colaboradores; 

(vi) certificações e cursos a serem obtidas e/ou frequentados pelos Colaboradores enquanto 
vinculados à Augme; e 

(vii) as atividades da Augme, seus princípios éticos e de conduta, e as demais políticas por 
escrito da Augme (especialmente aquelas relativas à segurança das informações e 
negociação de valores mobiliários por Colaboradores), bem como as penalidades aplicáveis 
aos Colaboradores decorrentes do descumprimento de tais regras, além das principais leis 
e normas aplicáveis às referidas atividades. 

2.2 Adicionalmente, os Colaboradores submeter-se-ão a atualizações periódicas do programa de 
treinamento, realizadas no mínimo anualmente, à medida que as normas, princípios, conceitos e valores 
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contidos neste Manual sejam atualizados, com o objetivo de fazer com que os Colaboradores estejam 
sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem. 

2.3 Os treinamentos e atualizações serão ministrados nos horários e dias agendados pela Augme, com 
antecedência recomendada de 7 (sete) dias.  

2.4 Os Colaboradores também deverão frequentar os cursos externos que a Augme determinar. Os 
custos de tais cursos serão arcados pela Augme e eventual não conclusão ou ausência injustificada de um 
colaborador o obrigará a ressarcir a Augme pelos custos deles. 

2.5 A implementação do processo de treinamento inicial e das atualizações periódicas fica sob a 
responsabilidade do Diretor de Compliance e Risco, que poderá ser por este ministrado ou por terceiro 
contratado para tanto, e exige o comprometimento total dos Colaboradores quanto a sua assiduidade e 
dedicação. 

 

3. PRINCÍPIOS E ÉTICA 

3.1 O presente Manual estabelece os princípios gerais que devem nortear as condutas da Augme e seus 
Colaboradores, tais como: 

(i) Lealdade: O Colaborador tem o dever primário de lealdade profissional com a Augme, 
adotando condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional; 

(ii) Honestidade: O Colaborador deve agir com retidão e ética profissional, procurando atender 
ao interesse geral da Augme e de seus clientes e priorizá-los em relação aos seus potenciais 
interesses próprios. Deve predominar, no trabalho, o espírito de equipe, a lealdade 
profissional, integridade e a conduta compatível com os valores da Augme;  

(iii) Responsabilidade: O Colaborador deve agir com pleno conhecimento dos assuntos sob sua 
responsabilidade, com total diligência e cuidado, devendo declarar-se inapto quando a 
situação assim requerer. Igualmente, deve o Colaborador evitar ações que possam colocar 
em risco o patrimônio, relações comerciais e pessoais, e/ou boa imagem da Augme, de seus 
clientes, de seus parceiros, sócios e/ou outros Colaboradores; 

(iv) Integridade: O Colaborador atuará sempre em defesa dos melhores interesses da Augme, 
mantendo sigilo, especialmente, sobre negócios, operações e parcerias de importância 
estratégica, e empregará, no exercício das suas funções, a mesma atitude que qualquer 
pessoa honrada e de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na 
administração dos seus próprios negócios, de forma a evitar quaisquer práticas que 
infrinjam ou estejam em conflito com as regras e princípios contidos neste Manual e na 
regulamentação em vigor ; 
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(v) Confidencialidade: O Colaborador deve respeitar a Cláusula 5 do presente Manual e o 
Termo de Confidencialidade na sua íntegra; 

(vi) Boa Educação: O Colaborador deve desempenhar suas funções com respeito e sobriedade. 
As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela cortesia, educação e respeito; 

(vii) Uso Adequado de Equipamentos: O Colaborador deverá ter cuidado com o patrimônio da 
Augme, utilizando as instalações, equipamentos e materiais de maneira correta e 
responsável, evitando desgaste e perdas desnecessárias. O Colaborador deve obedecer 
estritamente à Política de Uso de Correio Eletrônico, Internet e Outras Ferramentas anexa 
ao presente (Anexo III) quando da utilização desses recursos, os quais são destinados única 
e exclusivamente para fins profissionais; 

(viii) Obrigação de Denunciar: O Colaborador que se considerar em situação de desrespeito, 
discriminação, pressão ou práticas abusivas deve prontamente comunicar tal fato ao 
Diretor de Compliance e Risco; 

(ix) Igualdade de Tratamento: O Colaborador deve eximir-se de atitudes discriminatórias na sua 
relação com os clientes e colegas, procurando dispensar a todos tratamento igualitário em 
situações similares. Repudiam-se quaisquer manifestações de preconceito e valoriza-se a 
diversidade e a contribuição das pessoas sem discriminação de etnia, sexo, orientação 
sexual, cor, idade, religião, classe social e nacionalidade;  

(x) Dress Code: A expressão em inglês dress code significa os requisitos mínimos e aceitáveis 
de vestuário (roupas e acessórios) que todos devem seguir para que seja preservada a 
imagem da Augme. A Augme espera bom senso do Colaborador no que se refere ao modo 
de se vestir, tendo em vista a imagem da Augme no mercado; e 

(xi) Segregação das atividades e das informações correspondentes a cada atividade: Com 
intuito de minimizar o risco de ocorrência de conflito de interesses, a Augme, quando 
aplicável, adotará uma rigorosa política de segregação das atividades que desempenha e 
das informações relacionadas a tais atividades, nos termos da Cláusula 4 deste Manual.  

3.2 Além das responsabilidades comuns a todos os Colaboradores, compete ainda aos profissionais em 
cargos de comando/assessoria: 

(i) respeitar e praticar, de forma inequívoca, os preceitos contidos no presente Manual, bem 
como orientar seu grupo de trabalho a manter o mais alto padrão de comportamento ético 
e moral; 

(ii) desenvolver um ambiente de trabalho que estimule um diálogo franco, principalmente em 
relação a conflitos de interesse e posturas éticas; e 
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(iii) analisar as situações de conflito de interesse identificadas e determinar a ação a ser 
tomada, recomendando-a, por escrito, e encaminhando-a para a área de Recursos 
Humanos, para consolidação e análise.  

3.3 Adicionalmente, sem prejuízo do descrito nas Cláusulas 3.1 e 3.2 acima, no que tange as atividades 
da Augme caberá ainda o seguimento pelos Colaboradores dos seguintes princípios:  

(i) evitar circunstâncias que possam produzir conflito entre interesses pessoais, interesses 
da Augme e interesses dos clientes; 
 

(ii) identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse, nas respectivas esferas 
de atuação, que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções 
ligadas à gestão de recursos; 

 
(iii) desempenhar suas atribuições buscando atender aos objetivos de investimento de seus 

clientes evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com estes; 

(iv) cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar, no exercício de suas atividades, o 
cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração de seus 
próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham 
a ser cometidas; 

(v) nortear a prestação das atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e da livre 
concorrência, evitando a adoção de práticas caracterizadoras de concorrência desleal 
e/ou de condições não equitativas, respeitando os princípios de livre negociação; 

 
(vi) cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente 

firmado por escrito com o cliente; 

(vii) transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência 
de sua condição de gestora, observada a exceção prevista na norma específica de fundos 
de investimento; 

(viii) no caso de carteira administrada, estabelecer contratualmente as informações que serão 
prestadas ao cliente, pertinentes à política de investimento e aos valores mobiliários 
integrantes da carteira administrada; 

(ix) informar à CVM sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou 
indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis da ocorrência ou identificação; e 

(x) observar atentamente a política de aquisição e venda de valores mobiliários descrita na 
Cláusula 6 deste Manual. 
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3.4 As situações que possam, eventualmente, causar conflito entre os interesses do Colaborador e os 
da Augme, bem como condutas que possam gerar questionamentos devem ser avaliadas 
cuidadosamente. Neste caso, o Colaborador deverá consultar diretamente ao Diretor de Compliance e 
Risco. 

3.5 Neste sentido, a Augme se compromete a, sempre que necessário, alertar seus clientes sobre 
possíveis situações de conflitos de interesses e eventuais planos para minimizá-los. 

3.6 São, ainda, condutas esperadas e compatíveis com os valores da Augme: 

• Levar ao conhecimento do Diretor de Compliance e Risco todas as situações que 
caracterizem potenciais conflitos de interesse, bem como declarar-se inapto para 
realização de quaisquer atividades que caracterizem ou possam caracterizar conflito de 
interesses; 

• Denunciar tentativas de suborno, sabotagem ou atitudes antiéticas ou ilegais de que 
venha a tomar conhecimento ou ser vítima, inclusive aquelas realizadas por outros 
Colaboradores das quais tenha conhecimento; 

• Reconhecer os erros cometidos e comunicar, em tempo hábil, ao superior imediato; 

• Questionar as orientações contrárias aos princípios e valores deste Manual; e 

• Apresentar críticas construtivas e sugestões visando a aprimorar a qualidade do trabalho, 
bem como otimizar os resultados da Augme. 

 

4. CONFLITOS DE INTERESSE E SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1 Conflitos de Interesse 

4.1.1 Conflitos de interesse são situações que podem surgir durante o desempenho das funções de um 
Colaborador nas atividades da Augme em que os interesses individuais de tal Colaborador possam ser 
divergentes ou conflitantes com os interesses da Augme e/ou de seus clientes, e, ainda, entre os interesses 
diferentes de dois ou mais de seus clientes, frente aos quais a Augme tem um dever para cada um (“Conflito 
de Interesses”).  

4.1.2 Uma situação de Conflito de Interesses poderá surgir quando um Colaborador tomar decisões ou 
tiver interesses que possam dificultar a realização de um trabalho em nome da Augme de maneira objetiva 
e eficaz. Os Conflitos de Interesses também podem surgir quando um Colaborador ou Pessoa Ligada 
(conforme definida adiante) recebe benefícios pessoais indevidos em decorrência de seu cargo na Augme. 
As consequências de tal comportamento têm o potencial de causar um dano irreparável à Augme e seus 
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Colaboradores, ao prejudicar os negócios e tornar duvidosa a confiança pública sobre à integridade da 
Augme. 

4.1.3 São exemplos de Conflito de Interesses (i) a aquisição, pela Augme (agindo em nome de seus 
clientes ou fundos de investimentos por ela administrados ou geridos) de ativos detidos por um 
Colaborador ou por Pessoa Ligada a um Colaborador (conforme definição abaixo); (ii) a contratação de 
serviços a serem prestados por um Colaborador ou por Pessoa Ligada para as carteiras e fundos de 
investimentos administrados ou geridos pela Augme. 

4.1.4 O Colaborador tem o dever de agir com boa-fé e de acordo com os interesses dos investidores com 
o intuito de não ferir a relação fiduciária com o cliente. Para tal, o Colaborador deverá estar atento para 
uma possível situação de conflito de interesses, e sempre que tal situação ocorrer deverá informar, 
imediatamente, o Diretor de Compliance e Risco sobre sua existência e abster-se de consumar o ato ou 
omissão originador do Conflito de Interesses até decisão em contrário. 

4.1.5 Ainda, se o Colaborador decidir procurar uma segunda atividade para fins pessoais, tais como 
participar de um empreendimento comercial independente ou realizar serviços para outra organização 
(desde que não haja vedação expressa das leis e normas aplicáveis às atividades da Augme neste sentido), 
tal Colaborador deverá informar estas atividades ao Diretor de Compliance e Risco, o qual, por sua vez, 
submeterá a aprovação de tal decisão do Colaborador à aprovação do Comitê de Compliance, afim de evitar 
Conflito de Interesses, potencial ou não. Neste sentido, o Colaborador não deve permitir que negócios 
externos, atividades cívicas ou beneficentes, interfiram no desempenho do seu cargo. 

4.1.6 Adicionalmente ao disposto acima, um Conflito de Interesses pode surgir, ainda, quando o 
Colaborador ou quaisquer de suas Pessoas Ligadas for acionista, conselheiro, diretor, funcionário, 
consultor, ou agente relevante de uma organização concorrente ou que possua negócios em andamento 
ou em perspectiva com a Augme, na condição de cliente, fornecedor ou contratado. Nesse caso, o 
Colaborador precisa comunicar imediatamente o fato ao Diretor de Compliance e Risco, para que este possa 
analisar a existência do Conflito de Interesses e, conforme o caso, submeter o caso para eventual 
deliberação do Comitê de Compliance. 

4.1.7 Para os fins do disposto nesta Cláusula 4.1, considera-se “Pessoa Ligada” de um Colaborador, (i) 
qualquer pessoa jurídica controlada pelo Colaborador, ou sob controle comum com o Colaborador ou 
controladora do Colaborador, (ii) qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento de que o Colaborador 
seja sócio, quotista, administrador, gestor, membro do conselho de administração ou Comitê de Gestão 
e/ou (iii) cônjuges ou parentes de até 1º (primeiro) grau do Colaborador. Para os fins desta cláusula 4.7, o 
termo “controlar” significa ter direta ou indiretamente poderes para dirigir ou influenciar a direção da 
administração e as políticas de uma pessoa, seja por meio da titularidade de valores mobiliários com direito 
a voto, por contrato ou de qualquer outra forma. 

4.1.8 Sempre que ocorrerem situações em que se observe um Conflito de Interesse, o Colaborador em 
questão deverá informar, imediatamente, o Diretor de Compliance e Risco sobre sua existência e abster-se 
de consumar o ato ou omissão originadores do Conflito de Interesse até segunda ordem deste Diretor. 
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4.1.9 A Augme reconhece e concorda que os fundos de investimento sob sua gestão ou qualquer de suas 
sociedades investidas, por um lado, e a Augme, sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico da 
Augme, e/ou seus respectivos Colaboradores, por outro lado, podem celebrar, direta ou indiretamente, 
quaisquer transações, desde que a Augme, na qualidade de gestora de recursos da carteira de 
investimentos dos referidos fundos, obtenha a prévia e expressa anuência dos respectivos cotistas nos 
termos e limites dispostos na legislação em vigor aplicável. 

4.2 Segregação das Atividades 

4.2.1 A Augme desempenhará exclusivamente atividades voltadas para a administração de carteiras de 
valores mobiliários, na categoria gestora de recursos, a qual é autorizada e exercida nos termos do inciso II 
do §1º do Art. 2º da Instrução CVM 558/15. 

4.2.2 As atividades desenvolvidas pela Augme são exaustivamente reguladas, especialmente pela CVM, 
e consistem exclusivamente na gestão de fundos de investimento, não havendo necessidade, portanto, de 
segregação de atividades. 

4.2.3 A atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários exige credenciamento específico e estão 
condicionadas a uma série de providências, dentre elas a segregação total de suas atividades de gestão de 
carteiras de valores mobiliários de outras que sejam ou que futuramente possam vir a ser desenvolvidas  
pela Augme ou empresas controladoras, controladas, ligadas ou coligadas, bem como prestadores de 
serviços. 

4.2.4 Neste sentido, a Augme, quando necessário, assegurará aos Colaboradores, seus clientes e às 
autoridades reguladoras, a completa segregação de suas atividades de gestão de recursos com as de 
empresas controladoras, controladas, ligadas ou coligadas que sejam, eventualmente, responsáveis por 
diferentes atividades prestadas no mercado de capitais, adotando procedimentos operacionais objetivando 
a segregação física de instalações entre a Augme e tais empresas. 

4.2.5 A coordenação das atividades de gestão de carteiras de valores mobiliários é uma atribuição da Sr. 
Luis Claudio Garcia de Souza, CPF: 316.230.187-49, diretor estatutário da Augme, conforme indicado em seu 
Contrato Social e no Formulário de Referência (“Diretor de Gestão”). 

4.2.6 Embora permitido pela Instrução CVM nº 558/2015, a Augme não tem a intenção de realizar outras 
atividades que não aquelas descritas em seu Contrato Social, o que exclui o serviço de distribuição ou oferta 
dos fundos de investimento sob sua gestão para o mercado e, portanto, não estará sujeita às regras de 
distribuição estabelecidas nas regulamentações aplicáveis. 

5. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES  

5.1 As disposições do presente Capítulo se aplicam aos Colaboradores que, por meio de suas funções 
na Augme, podem ter ou vir a ter acesso a informações confidenciais, reservadas ou  privilegiadas de 
natureza financeira, técnica, comercial, estratégica, negocial ou econômica, dentre outras. 



 

     

Nome: Manual de Conduta e Ética 

 

Adotado: Jan/2019 

Versão: 2ª Atualizado: Jan/2019 

 

17 

5.2 Todos os Colaboradores deverão ler atentamente e entender o disposto neste Manual, bem como 
deverão firmar o termo de confidencialidade, conforme modelo constante no Anexo II (“Termo de 
Confidencialidade”).  

5.3 Conforme disposto no Termo de Confidencialidade, nenhuma Informação Confidencial (conforme 
definido abaixo) deve, em qualquer hipótese, ser divulgada fora da Augme. Fica vedada qualquer 
divulgação, no âmbito pessoal ou profissional, que não esteja em acordo com as normas legais 
(especialmente, mas não de forma limitada, aquelas transcritas no Termo de Confidencialidade) e de 
Compliance da Augme. 

5.3  Caso a Augme venha a contratar terceiros para prestação de serviços e estes venham a ter acesso 
a Informações Confidenciais, conforme abaixo definido, o contrato de prestação de serviços deverá prever 
cláusula de confidencialidade e, ainda, o estabelecimento de multa em caso de quebra de sigilo. Além disso, 
o funcionário do terceiro contratado que tiver acesso a Informações Confidenciais, conforme abaixo 
definido, deverá assinar pessoalmente um termo de confidencialidade se comprometendo a guardar o 
sigilo das referidas informações. 

5.4 São consideradas informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas (“Informações 
Confidenciais”), para os fins deste Manual, independente destas informações estarem contidas em , 
arquivos em rede, discos, disquetes, pen-drives, fitas, e-mails, outros tipos de mídia ou em documentos 
físicos, ou serem escritas, verbais ou apresentadas de modo tangível ou intangível, qualquer informação 
sobre a Augme, sobre as empresas pertencentes ao seu conglomerado, seus sócios e clientes, aqui também 
contemplados os próprios fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários geridos pela Augme, 
incluindo: 

a) Know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de computador; 

b) Informações técnicas, financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento e 
desinvestimento ou comerciais; incluindo saldos, extratos e posições de clientes dos fundos de 
investimento e carteiras de valores mobiliários geridos pela Augme;  

c) Operações estruturadas, demais operações e seus respectivos valores analisadas ou 
realizadas pelos fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários geridos pela Augme;  

d) Relatórios, estudos, opiniões internas sobre ativos financeiros;  

e) Relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços;  

f) Informações estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades 
da Augme e a seus sócios ou clientes, incluindo alterações societárias (fusões, cisões e 
incorporações), informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores mobiliários, 
inclusive ofertas iniciais de ações (IPO), projetos e qualquer outro fato que seja de conhecimento 
em decorrência do âmbito de atuação da Augme e que ainda não foi devidamente levado à público; 
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g) Informações a respeito de resultados financeiros antes da publicação dos balanços, 
balancetes e/ou demonstrações financeiras dos fundos de investimento e carteiras de valores 
mobiliários geridos pela Augme;  

h) Transações realizadas e que ainda não tenham sido divulgadas publicamente; e  

i) Outras informações obtidas junto a sócios, diretores, funcionários, trainees, estagiários ou 
jovens aprendizes da Augme ou, ainda, junto a seus representantes, consultores, assessores, 
clientes, fornecedores e prestadores de serviços em geral. 

5.5 A Informação Confidencial deverá ser utilizada única e exclusivamente para uma finalidade 
considerada necessária para o cumprimento das funções do Colaborador na Augme, comprometendo-se o 
Colaborador a não a compartilhar com terceiros, e podendo ser divulgadas ao público, mídia ou a demais 
órgãos caso autorizado expressamente pelo Diretor de Compliance e Risco. Adicionalmente os 
Colaboradores, sob hipótese alguma, deverão disponibilizar ou negligenciar a confidencialidade de tais 
informações e/ou das senhas de acesso aos arquivos virtuais, servidores e e-mails da Augme que são 
propriedade exclusiva da Augme e considerados como ferramenta de trabalho. 

5.5.1. As estipulações e obrigações constantes acima não serão aplicadas a qualquer informação que: (i) 
seja de domínio público no momento da revelação ou venham a se tornar de domínio público; ou (ii) seja 
revelada em razão de leis, regulamentos, decisão judicial ou administrativa, somente até a extensão 
necessária ao seu cumprimento, devendo o Colaborador que tenha recebido a Informação Confidencial 
notificar a Augme imediatamente. 

5.6 Por ocasião do término do vínculo de um Colaborador com a Augme, deverá tal Colaborador 
devolver todos os livros, cadernos de anotação, registros em apartado, relações e outros materiais 
manuscritos, escritos à máquina, impressos ou arquivados de forma eletrônica, sem importar se esse 
material foi fornecido pela Augme ou elaborado pelo Colaborador, que contenham qualquer informação 
relacionada com os negócios da Augme e/ou por seus clientes. Os Colaboradores não deverão fazer nem 
conservar cópias de tais materiais. A obrigação de preservar a confidencialidade da informação perdurará 
tal término de vínculo.  

5.7 Na questão de confidencialidade e tratamento da informação, o Colaborador deve cumprir o 
estabelecido nos itens a seguir. Caso o Colaborador tenha alguma dúvida sobre a confidencialidade ou não 
de uma informação deverá sempre consultar o Diretor de Compliance e Risco para obter a orientação 
necessária. 

5.8 Sem prejuízo da colaboração da Augme com as autoridades fiscalizadoras de suas atividades, a 
revelação de Informações Confidenciais a autoridades governamentais ou em virtude de decisões judiciais, 
arbitrais ou administrativas, deverá ser prévia e tempestivamente discutida pelo Comitê de Compliance, 
para que o Comitê decida sobre a forma mais adequada para tal revelação, após exaurirem todas as 
medidas jurídicas apropriadas para evitar a supramencionada revelação. 

5.9 Insider Trading e “Dicas” 
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5.9.1 Insider Trading significa a compra e venda de títulos ou valores mobiliários com base no uso de 

Informação Confidencial, com o objetivo de conseguir benefício próprio ou de terceiros (compreendendo 

os Colaboradores da Augme). 

 

5.9.2 “Dica” é a transmissão, a qualquer terceiro, estranho às atividades da Augme, de Informação 

Confidencial que possa ser usada com benefício na compra e venda de títulos ou valores mobiliários. 

 

5.10 Front-running 

 

5.10.1 Front-running significa a prática que envolve aproveitar alguma informação privilegiada para 

realizar ou concluir uma operação antes de outros. 

 

5.10.2 O disposto nos itens acima deve ser analisado não só durante a vigência de seu relacionamento 

profissional com a Augme, mas também após o seu término. 

 

5.10.3 Os Colaboradores da Augme deverão guardar sigilo sobre qualquer Informação Confidencial à 

qual tenham acesso, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros 

de sua confiança também o façam, respondendo pelos danos causados na hipótese de descumprimento. 

 

5.10.4 Caso os Colaboradores tenham acesso, por qualquer meio, a Informação Confidencial, deverão 

levar tal circunstância ao imediato conhecimento do Diretor de Compliance e Risco, indicando, além disso, 

a fonte da Informação Confindencial assim obtida. Tal dever de comunicação também será aplicável nos 

casos em que a Informação Confidencial seja conhecida de forma acidental, em virtude de comentários 

casuais ou por negligência ou indiscrição das pessoas obrigadas a guardar segredo. Os Colaboradores que, 

desta forma, acessem a Informação Confidencial, deverão abster-se de fazer qualquer uso dela ou 

comunicá-la a terceiros, exceto quanto à comunicação ao Diretor de Compliance e Risco anteriormente 

mencionada. 

 

5.10.5 É expressamente proibido valer-se das práticas descritas acima para obter, para si ou para 

outrem, vantagem indevida mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de títulos e valores 

mobiliários, sujeitando-se o Colaborador às penalidades descritas neste Manual e na legislação 

aplicável, incluindo eventual demissão por justa causa. 

 

5.11 Os sistemas de informática utilizados pela Augme possuem a funcionalidade de atribuição de 

acessos controlado, de sorte que a qualquer momento o Diretor de Compliance e Risco poderá, sem prévia 

comunicação ao Colaborador, verificar quem efetivamente teve acesso a determinada informação, 
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documento ou compartimento, permitindo coibir o mau uso, má prática ou violação da política de 

confidencialidade adotada. 

 

5.12 A infraestrutura de informática é segmentada, de forma que cada Colaborador somente terá 

acesso, por meio de senha, aos espaços virtuais correspondentes ao seu departamento. Tais senhas são 

pessoais, confidenciais e intransferíveis e não devem ser compartilhadas com qualquer outra pessoa 

dentro ou fora da Augme.  

 

5.13 Caso um Colaborador, inadvertidamente, tenha acesso a informação de um departamento da 

Augme que não seja o departamento a que esteja vinculado, deverá imediatamente: 

 
(i) abster-se de usar tal informação, para si, para clientes da Augme ou para terceiros, sob 

pena de demissão por justa causa; e 

(ii) informar à Diretoria acerca do ocorrido indicando:  

(a)  a informação obtida;  

(b)  a forma como foi obtida; e 

(c)  a fonte da informação. 

 

 

 

6. POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR COLABORADORES 

6.1 A Augme pautar-se-á pelos mais elevados e sólidos princípios existentes nas operações com valores 
mobiliários (conforme definição constante da Lei nº 6.385, de 15 de dezembro de 1976), além de observar 
estritamente os dispositivos aplicáveis das Instruções, Deliberações e quaisquer outros normativos 
editados e que venham a ser editados pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e demais autoridades competentes, inclusive de autoridades de 
autorregulação. 

6.2 Os Colaboradores não poderão negociar em nome próprio quaisquer valores mobiliários sem a 
prévia e expressa autorização do Diretor de Compliance e Risco.  
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6.3 Os Colaboradores não poderão adquirir valores mobiliários, nem tampouco incentivar que terceiros 
não-autorizados pela Augme os adquiram, em benefício próprio ou de terceiros, valendo-se de informações 
privilegiadas, obtidas em decorrência de seu vínculo com a Augme. 

6.4 Nesta política, são excluídas as vendas de valores mobiliários integrantes de carteiras e fundos de 
investimentos administrados e/ou geridos pela Augme, que tenham sido adquiridas pelos Colaboradores 
previamente ao seu ingresso na Augme (não há obrigatoriedade na venda de tais posições). Caso o 
colaborador deseje vende-la deverá informar previamente ao Diretor de Compliance e Risco. 

6.5 Adicionalmente aos princípios gerais que devem nortear as condutas da Augme e seus 
Colaboradores, os princípios que regem os investimentos pessoais por Colaboradores são: 

(a)  O dever de sempre colocar os interesses dos clientes, da Augme, bem como a integridade 
dos mercados, em primeiro lugar; 

(b)  A necessidade de que todos os negócios pessoais com valores mobiliários e modalidades 
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro sejam coerentes com esta 
política, de forma a evitar Potenciais Conflitos de Interesses; e 

(c)  O padrão básico em que o pessoal de administração de investimentos não poderá tirar 
vantagens inadequadas da atividade que exercem, zelando sempre pela imagem da Augme. 

6.6 Anualmente, os Colaboradores emitirão declaração (Anexo IV) afirmando cumprimento da política 
de negociação de valores mobiliários por Colaboradores estabelecida por este Manual. 

 

7. BENEFÍCIOS PROIBIDOS 

7.1 O Colaborador não deve, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, solicitar, aceitar 
ou admitir dinheiro, dádivas, benefícios, presentes, favores, promessas ou outras vantagens de qualquer 
cliente, parceiro, ou outro que mantem um relacionamento comercial com a Augme, e especialmente nas 
seguintes situações: 

(i) para fazer, priorizar, retardar ou deixar de fazer tarefas relativas às suas funções; 

(ii) para fazer valer sua influência perante outro Colaborador, a fim de que este faça, priorize, 
retarde ou deixe de fazer tarefas inerentes às suas funções; e 

(iii) como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho. 

7.2  A Augme ou seus Colaboradores, sob nenhuma hipótese, aceitarão serviços ou produtos oferecidos 
por prestadores de serviço de operações de títulos e valores mobiliários, sejam pessoais ou comerciais, em 
troca da utilização de seus serviços (“Soft Dollars”). 
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7.3 O recebimento de presentes ou lembranças festivas de fornecedores de serviços à Augme ou aos 
fundos e carteiras geridos pela Augme deverá respeitar o valor simbólico do gesto, e, portanto, limitar-se a 
valores inferiores ao equivalente a US$ 100,00 (cem dólares). Quaisquer presentes ou lembranças recebidas 
que ultrapassem este valor devem ser recusados, ou, encaminhados ao Diretor de Compliance e Risco para 
que possam ser leiloados ou vendidos e os recursos apurados doados a instituições de caridade. 

 

8. POLÍTICA DE COMBATE E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO  

8.1  Lavagem de dinheiro 

8.1.1 Seguindo o determinado pelas Leis 9.613, de 03 de março de 1998, conforme alterada pela 
12.683, de 09 de julho de 2012 (“Lei 9.613”), e de acordo com a Circular 3.461, de 24 de agosto de 2009 
e Carta-Circular 3.542, de 12 de março de 2012, ambas editadas pelo Banco Central do Brasil, bem como 
a Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada, e o Ofício-Circular nº 
5/2015/SIN/CVM, a prevenção da utilização dos ativos e sistemas da Augme para fins ilícitos, tais como 
crimes de “lavagem de dinheiro”, ocultação de bens e valores, é dever de todos os Colaboradores da 
Augme. 
 
8.1.2 Qualquer suspeita de operações financeiras e não financeiras que possam envolver atividades 
relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, bem como incorporar 
ganhos de maneira ilícita, para a Augme, clientes ou para o Colaborador, devem ser comunicadas 
imediatamente ao Diretor de Compliance e Risco. 
 
8.1.3 A análise será feita caso a caso, ficando sujeitos os responsáveis às sanções previstas neste 
Manual, inclusive desligamento ou exclusão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam sócios 
da Augme, ou demissão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam empregados da Augme e 
ainda às consequências legais cabíveis.  
 
8.1.4 Caberá ao Diretor de Compliance e Rico o monitoramento e fiscalização do cumprimento, pelos 
Colaboradores, administradores e custodiantes dos fundos geridos pela Augme, da presente política de 
combate à “lavagem de dinheiro” da Augme. Nesse sentido, tem a função de acessar e verificar 
periodicamente e no que for possível, as medidas de combate à lavagem de dinheiro adotadas pela Augme 
e pelos administradores e custodiantes dos fundos que são ou venham a ser geridos pela Augme, 
sugerindo inclusive a adoção de novos procedimentos ou alterações nos controles já existentes. 
 
8.1.5 O Diretor de Compliance e Risco, ao receber a comunicação, analisará a informação junto à 
Diretoria, e conduzirá o caso às autoridades competentes, se julgar pertinente. A análise será feita caso 
a caso, mediante avaliação dos instrumentos utilizados, a forma de realização, as partes e valores 
envolvidos, a capacidade financeira e a atividade econômica do cliente e qualquer indicativo de 
irregularidade ou ilegalidade envolvendo o cliente ou suas operações. 
 
8.1.6 O Diretor de Compliance e Risco emitirá relatório anual listando as operações identificadas como 
suspeitas, e as operações ou propostas de operações que, na forma da legislação vigente, caracterizam 
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indício de lavagem de dinheiro, e foram devidamente comunicadas às autoridades competentes. Os 
processos de registro, análise e comunicação, às autoridades competentes, de operações financeiras que 
revelam indício de lavagem de dinheiro são realizados de forma sigilosa, inclusive em relação aos 
clientes. 
 
8.1.7 A negociação de ativos e valores mobiliários financeiros e valores mobiliários para as carteiras e 
fundos de investimento sob gestão da Augme deve, assim como o passivo, ser igualmente objeto de 
análise, avaliação e monitoramento para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 
 
8.1.8 Nas operações ativas (investimentos), o “cliente” deve ser entendido como a contraparte da 
operação, sendo a Augme responsável pelo seu cadastro e monitoramento, se for o caso. 
 
8.1.9 Neste contexto, para os fundos de investimento e carteiras administradas, dentro do princípio da 
razoabilidade e agindo com bom senso, a Augme deverá se utilizar das seguintes práticas, conforme 
estabelecido no Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no 
Mercado de Capitais Brasileiro divulgado pela ANBIMA: 
 
8.2 Processo de Identificação de Contrapartes (Cadastro) 
 
8.2.1 A Augme deve estabelecer processo de identificação de contraparte (cliente) adequado às 
características e especificidades dos negócios. Tal processo visa a prevenir que a contraparte utilize os 
fundos de investimento ou carteiras geridas para atividades ilegais ou impróprias. 
 

8.2.2 Os ativos e valores mobiliários elencados a seguir, em função de sua contraparte e do mercado 
nos quais são negociados, já passaram por processo de verificação, o que, em princípio, acabaria por 
eximir a Augme de diligência adicional em relação ao controle da contraparte, a saber: (a) ofertas públicas 
iniciais e secundárias de valores mobiliários, registradas de acordo com as normas emitidas pela CVM; (b) 
ofertas públicas de esforços restritos, dispensadas de registro de acordo com as normas emitidas pela 
CVM; (c) ativos e valores mobiliários admitidos à negociação em bolsas de valores, de mercadorias e 
futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira, devidamente 
autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade local reconhecida; (d) ativos e 
valores mobiliários cuja contraparte seja instituição financeira ou equiparada; e (e) ativos e valores 
mobiliários de mesma natureza econômica daqueles acima listados, quando negociados no exterior, 
desde que (i) sejam admitidos à negociação em bolsas de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados 
em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira, devidamente autorizados em seus países de 
origem e supervisionados por autoridade local reconhecida pela CVM, ou (ii) cuja existência tenha sido 
assegurada por terceiro devidamente autorizados para o exercício da atividade de custódia em países 
signatários do Tratado de Assunção ou em outras jurisdições, ou supervisionados por autoridade local 
reconhecida pela CVM. 
 
8.2.3 No entanto, a Augme sempre diligenciará no processo de identificação da contraparte, caso seja 
possível tal diligência em razão das circunstâncias e características do ativo a ser investido. 
 
8.2.4 Para os demais ativos e valores mobiliários, como títulos e valores mobiliários objeto de 
distribuição privada (renda fixa e renda variável), direitos creditórios, empreendimentos imobiliários etc., 
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é recomendável que a Augme, além dos procedimentos de Identificação de Contrapartes, adote também 
outros procedimentos (como visita de diligência) e controles internos, ou verificar se a contraparte dispõe 
de mecanismos mínimos para análise para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 
 
8.3 Monitoramento: Controle do Preço dos Ativos e Valores Mobiliários Negociados 
 
8.3.1 A Augme deve adotar procedimentos com vistas a controlar e monitorar a faixa de preços dos 
ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento ou carteiras administradas sob 
sua gestão, de modo que eventuais operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de 
acordo com as características do negócio, sejam identificados e, se for o caso, comunicados aos órgãos 
competentes. 
 
8.4 Comunicação ao Coaf 
 
8.4.1 As situações listadas abaixo podem configurar indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei 
nº 9.613, ou podem com eles relacionar-se, devendo ser analisadas com especial atenção e, se e quando 
consideradas suspeitas pelos Colaboradores, nos termos do art. 6º e 7º da ICVM 301/99, comunicadas ao 
Coaf: (a) Realização de operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos e valores 
mobiliários para o fundo, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou 
incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; (b) Resistência ao fornecimento de 
informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento 
de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; (c) Apresentação de 
irregularidades relacionadas aos procedimentos de identificação e registro das operações exigidos pela 
regulamentação vigente; (d) Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir funcionários 
da instituição a não seguirem os procedimentos regulamentares ou formais para a realização de 
operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos e valores mobiliários para o fundo; 
(e) Quaisquer operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos e valores mobiliários 
para o fundo envolvendo pessoas relacionadas a atividades terroristas listadas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; (f) Realização de operações ou conjunto de operações de compra ou de 
venda de títulos e valores mobiliários, qualquer que seja o valor da aplicação, por pessoas que 
reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles participado ou 
facilitado o seu cometimento; (g) Quaisquer operações ou conjunto de operações de compra ou de venda 
de títulos e valores mobiliários com indícios de financiamento do terrorismo; (h) Operações ou conjunto 
de operações de compra ou de venda de títulos e valores mobiliários fora dos padrões praticados no 
mercado; (i) Realização de operações que resultem em elevados ganhos para os agentes intermediários, 
em desproporção com a natureza dos serviços efetivamente prestados; investimentos significativos em 
produtos de baixa rentabilidade e liquidez, considerando a natureza do fundo ou o perfil do 
cliente/mandato da carteira administrada; e (j) Operações nas quais haja deterioração do ativo sem 
fundamento econômico que a justifique. 

 

9. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
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9.1  As medidas de segurança da informação têm por finalidade minimizar as ameaças aos negócios da 
Augme e às disposições deste Manual. 

9.2 A Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética da Augme é dinâmica, sendo 
revisitada e aprimorada continuamente pela Augme. A Política de Segurança da Informação faz parte 
integrante deste Manual, nos termos de seu Anexo VII. 

 

10. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

10.1 Objetivo 

10.1.1 O objetivo do Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”) em Caso de Desastre é a restauração 
integral das operações da instituição. O PCN tem como finalidade prover a instituição de procedimentos, 
controles e regras que possibilitem a continuidade das operações, ou seja, manter em funcionamento as 
operações vitais da instituição, mesmo na eventualidade de um desastre em suas instalações, 
minimizando os impactos no menor tempo possível. 

10.1.2. Todo o PCN está descrito no documento Plano de Continuidade dos Negócios arquivado na sede 
da Augme. 

 

11. POLÍTICA DE ANTICORRUPÇÃO 

11.1 Introdução 

11.1.1 A Augme está sujeita às leis e normas de anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei nº 
12.846/13 e Decreto nº 8.420/15 (“Normas de Anticorrupção”). 

11.1.2 Qualquer violação desta Política de Anticorrupção e das Normas de Anticorrupção pode resultar 
em penalidades civis e administrativas severas para a Augme e/ou seus Colaboradores, bem como impactos 
de ordem reputacional, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal dos indivíduos envolvidos. 

11.2 Abrangência das Normas de Anticorrupção 

11.2.1 Normas de Anticorrupção estabelecem que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos praticados por seus sócios e 
colaboradores contra a administração pública, nacional ou estrangeira, sem prejuízo da responsabilidade 
individual do autor, coautor ou partícipe do ato ilícito, na medida de sua culpabilidade. 
 
11.2.2 Considera-se agente público e, portanto, sujeito às Normas de Anticorrupção, sem limitação: (i) 
qualquer indivíduo que, mesmo que temporariamente e sem compensação, esteja a serviço, empregado 
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ou mantendo uma função pública em entidade governamental, entidade controlada pelo governo, ou 
entidade de propriedade do governo; (ii) qualquer indivíduo que seja candidato ou esteja ocupando um 
cargo público; e (iii) qualquer partido político ou representante de partido político. 
 
11.2.3 Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações 
diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro e as organizações públicas 
internacionais. 
 
11.2.4 As mesmas exigências e restrições também se aplicam aos familiares de funcionários públicos até 
o segundo grau (cônjuges, filhos e enteados, pais, avós, irmãos, tios e sobrinhos). 
 
11.2.5 Representantes de fundos de pensão públicos, cartorários e assessores de funcionários públicos 
também devem ser considerados “agentes públicos” para os propósitos desta Política de Anticorrupção e 
das Normas de Anticorrupção. 
 
11.3 Definição 

11.3.1 Nos termos das Normas de Anticorrupção, constituem atos lesivos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, todos aqueles que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil, assim definidos: 
 

(i) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 
ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

 
(ii) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos nas Normas de Anticorrupção; 
 

(iii)  comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

 
(iv)  no tocante a licitações e contratos: 

 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 
 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 
 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
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e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 
licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ou 
 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública. 

 
(v) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 
 
11.4 Normas de Conduta 

11.4.1 É terminantemente proibido dar ou oferecer qualquer valor ou presente a agente público sem 
autorização prévia do Diretor de Compliance e Risco. 

11.4.2 Os Colaboradores deverão se atentar, ainda, que (i) qualquer valor oferecido a agentes públicos, 
por menor que seja, poderá caracterizar violação às Normas de Anticorrupção e ensejar a aplicação das 
penalidades previstas; e (ii) a violação às Normas de Anticorrupção estará configurada mesmo que a oferta 
de suborno seja recusada pelo agente público. 

11.4.3 Os Colaboradores deverão questionar a legitimidade de quaisquer pagamentos solicitados pelas 
autoridades ou funcionários públicos que não encontram previsão legal ou regulamentar. 

11.4.4 Nenhum sócio ou colaborador poderá ser penalizado devido a atraso ou perda de negócios 
resultantes de sua recusa em pagar ou oferecer suborno a agentes públicos. 

 

12. SANÇÕES 

12.1 A violação do estabelecido no presente Manual torna o Colaborador passível das penalidades 
estabelecidas no item 1.2, sem prejuízo das demais responsabilidades civis e penais estabelecidas em lei. 

12.2 Os Colaboradores que deliberadamente deixarem de comunicar violações ao Manual (inclusive ao 
Termo de Confidencialidade) ou omitirem informações relevantes também estarão sujeitos às sanções 
disciplinares e legais acima mencionadas, a serem estabelecidas pelo Comitê de Compliance e aplicadas 
pelo Diretor de Compliance e Risco. 
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12.3 Este Manual será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 
Fica desde logo eleito o foro da São Paulo, Estado de são Paulo, para julgar todas e quaisquer controvérsias 
que possam surgir com relação a este Manual, com renúncia expressa do Colaborador e da Augme a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

13. POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO 

13.1  Introdução 

13.1.1  A Augme aderiu e está sujeita às disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 
para o Programa de Certificação Continuada (“Código de Certificação”), devendo garantir que todos os 
profissionais elegíveis estejam devidamente certificados. 

13.2  Atividades Elegíveis e Critérios de Identificação 

13.2.1 Tendo em vista a atuação exclusiva da Augme como gestora de recursos de terceiros, a Augme 
identificou, segundo o Código de Certificação, que a Certificação de Gestores ANBIMA (“CGA”) é a 
certificação descrita no Código de Certificação pertinente às suas atividades, aplicável aos profissionais 
com alçada/poder discricionário de investimento, nos termos do Art. 28 do Código de Certificação. 

13.2.2 Nesse sentido, a Augme definiu que qualquer Colaborador com poder para ordenar a compra ou 
venda de posições sem aprovação prévia do Diretor de Gestão ou do Comitê de Gestão é elegível à CGA. 

13.2.3 Em complemento, a Augme destaca que a CGA é pessoal, intransferível e válida por tempo 
indeterminado, desde que o Colaborador esteja exercendo a atividade de gestão de recursos na Augme e 
a CGA não esteja vencida a partir do vínculo da Augme, não existindo, conforme disposto no Código de 
Certificação, procedimentos de atualização obrigatórios. 

13.3.  Identificação de Profissionais Certificados e Atualização do Banco de Dados da ANBIMA 

13.3.1 Antes da contratação ou admissão de qualquer Colaborador, o Diretor de Compliance e Risco 
deverá solicitar esclarecimentos ou confirmar junto ao supervisor direto do potencial Colaborador o cargo 
e as funções a serem desempenhadas, avaliando a necessidade de certificação. 

13.3.2 Conforme acima exposto, a CGA é, atualmente, a certificação ANBIMA aplicável às atividades da 
Augme, de forma que o Diretor de Gestão deverá esclarecer ao Diretor de Compliance e Risco se 
Colaboradores que integrarão o departamento técnico terão ou não alçada/poder discricionário de 
decisão de investimento. 

13.3.3 Caso seja identificada a necessidade de certificação, o Diretor de Compliance e Risco deverá 
solicitar a comprovação da certificação pertinente ou sua isenção, se aplicável, anteriormente ao ingresso 
do novo Colaborador. 
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13.3.4 O Diretor de Compliance e Risco também deverá checar se Colaboradores que estejam se 
desligando da Augme estão indicados no Banco de Dados da ANBIMA como profissionais 
elegíveis/certificados vinculados à Augme. 

13.3.5 Todas as atualizações no Banco de Dados da ANBIMA devem ocorrer até o último dia útil do mês 
subsequente à data do evento que deu causa a atualização, nos termos do Art. 12, §1º, I do Código de 
Certificação, sendo que a manutenção das informações contidas no Banco de Dados deverá ser objeto de 
análise e confirmação pelo Diretor de Compliance e Risco, conforme disposto abaixo. 

13.4. Rotinas de Verificação 

13.4.1  Mensalmente, o Diretor de Compliance e Risco deverá verificar as informações contidas no Banco 
de Dados da ANBIMA, a fim de garantir que todos os profissionais certificados/em processo de 
certificação, conforme aplicável, estejam devidamente identificados. 

13.4.2  O Diretor de Gestão que deverá informar o Diretor de Compliance e Risco se houve algum tipo de 
alteração nos cargos e funções dos Colaboradores que integram o departamento técnico envolvido na 
gestão de recursos, confirmando, ainda, todos aqueles Colaboradores que atuem com alçada/poder 
discricionário de investimento, se for o caso. 

13.4.3  Colaboradores que não tenham CGA (e que não tenham a isenção concedida pelo Conselho de 
Certificação, nos termos do Art. 17 do Código de Certificação) estão impedidos de ordenar a compra e 
venda de ativos para os fundos de investimento sob gestão da Augme. 

13.4.4  Ademais, no curso das atividades de compliance e fiscalização desempenhadas pelo Diretor de 
Compliance e Risco, caso seja verificada qualquer irregularidade com as funções exercidas por 
Colaborador, incluindo, sem limitação, a tomada de decisões de investimento sem autorização prévia do 
Diretor de Gestão ou do Comitê de Gestão ou, de maneira geral, que o Colaborador está atuando em 
atividade elegível sem a certificação pertinente, o Diretor de Compliance e Risco poderá declarar de 
imediato o afastamento do Colaborador, sendo que o Comitê de Compliance deverá se reunir 
extraordinariamente para apuração das potenciais irregularidades e eventual responsabilização dos 
envolvidos, inclusive dos superiores do Colaborador, conforme aplicável, bem como para traçar um plano 
de adequação. 

13.4.5  Sem prejuízo do disposto acima, anualmente deverão ser discutidos os procedimentos e rotinas 
de verificação para cumprimento do Código de Certificação, sendo que as análises e eventuais 
recomendações, se for o caso, deverão ser objeto do relatório anual de compliance. 

13.4.6 Por fim, serão objeto do treinamento anual de compliance assuntos de certificação, incluindo, 
sem limitação: (i) treinamento direcionado a todos os Colaboradores, descrevendo as certificações 
aplicáveis à atividade da Augme, suas principais características e os profissionais elegíveis; (ii) treinamento 
direcionado aos membros do departamento técnico envolvidos na atividade de gestão de recursos, 
reforçando que somente os Colaboradores com CGA podem ter alçada/poder discricionário de decisão de 
investimento em relação aos ativos integrantes das carteiras sob gestão da Augme, devendo os demais 
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buscar aprovação junto ao Diretor de Gestão e/ou ao Comitê de Gestão; e (iii) treinamento direcionado 
aos Colaboradores da área de Compliance, para que os mesmos tenham o conhecimento necessário para 
operar no Banco de Dados da ANBIMA e realizar as rotinas de verificação necessárias. 

13.5. Processo de afastamento 

13.5.1  Todos os profissionais em processo de certificação poderão ser afastados das atividades de gestão 
de recursos de terceiros até que se certifiquem pela CGA. 

13.5.2  Caso o profissional tenha sido indicado por meio de Termo de Adequação para adesão ao Código 
de Certificação, deverá obter no decorrer dos próximos dois exames da CGA após a celebração do Termo 
de Adequação, aprovação em ao menos um módulo do exame e devem atingir o estado de certificados 
pela CGA em até um ano a partir da celebração do Termo de Adequação. 

13.5.3  Se ao final dos prazos estipulados, esses profissionais não atenderem às condições estabelecidas 
acima, serão afastados das atividades de gestão de recursos de terceiros até que se certifiquem pela CGA. 

13.5.4  Aos profissionais já certificados, caso deixem de ser Colaboradores da Augme, deverão assinar 
documentação prevista no Anexo VI comprovando o afastamento da Augme, bem como os profissionais 
em processo de certificação que forem afastados por qualquer dos motivos acima mencionados. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Este Manual é assinado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o Colaborador e 
prevalecendo sobre todos e quaisquer outros documentos, entendimentos, comunicações e/ou 
memorandos, de qualquer espécie anteriormente trocados, tanto por escrito como verbalmente, a que os 
Colaboradores tenham aderido e, para todos os efeitos, somente o presente Manual regulará as relações 
de conduta e/ou ética a serem observadas pelo Colaborador. 
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ANEXO I 

TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO 
 
Por meio deste instrumento eu, [nome do Colaborador], inscrito no CPF sob o no _________________, 
DECLARO para os devidos fins: 
 
1. Ter recebido, na presente data, o Manual de Conduta e Ética atualizado (“Manual”) da AUGME 

CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Gestora”); 
2. Ter lido, sanado todas as minhas dúvidas e entendido integralmente as disposições constantes no 

Manual;  
3. Estar ciente de que o Manual como um todo passa a fazer parte dos meus deveres como Colaborador 

da Gestora, incorporando-se às demais regras internas adotadas pela Gestora; e 
4. Estar ciente do meu compromisso de comunicar ao Diretor de Compliance e Risco da Gestora qualquer 

situação que chegue ao meu conhecimento que esteja em desacordo com as regras definidas neste 
Manual.  

 
[local], [data]. 

 
 

_______________________________________ 
[COLABORADOR] 
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ANEXO II 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes (doravante denominadas as 
“Partes”), de um lado, 

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
23.360.896/0001-15, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de 
Barros, 1017 – 10º. andar CEP 04530-001, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social 
(doravante denominada a “Augme ”); e, do outro lado, 

[ Nome do Colaborador ], [ nacionalidade ], [estado civil], [profissão], inscrito no CPF/MF sob no. [ ] e RG 
no. [ ], residente e domiciliado à [ ], [complemento ] – [bairro] – [cidade] [UF], CEP: [ ] (doravante 
denominada a “Parte Receptora”). 

CONSIDERANDO QUE a Parte Receptora é funcionário da Augme e, em virtude de tal vínculo, durante o 
exercício de suas atividades, terá acesso a todas as instalações da Augme, assim como poderá tomar 
contato com uma série de informações da Augme que são consideradas Informações Confidenciais 
(conforme definido abaixo); e 

CONSIDERANDO QUE a Augme deseja que tais Informações Confidenciais sejam mantidas em sigilo e que 
não sejam transmitidas a quaisquer terceiros sem sua autorização prévia e expressa e que a Augme tem 
uma rigorosa política de segregação das atividades que desempenha e das informações relacionadas a tais 
atividades; 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo de Confidencialidade, que se regerá pelas cláusulas e 
condições a seguir mutuamente ajustadas: 

I - DEFINIÇÕES 

1.1 Para fins deste Termo de Confidencialidade, deverão ser considerados os seguintes termos 
definidos: 

“Informação Confidencial”: informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas, independente destas 
informações estarem contidas em discos, disquetes, pen-drives, fitas, e-mails, outros tipos de mídia ou em 
documentos físicos, ou serem escritas, verbais ou apresentadas de modo tangível ou intangível, qualquer 
informação sobre a Augme, sobre as empresas pertencentes ao seu conglomerado, seus sócios e clientes, 
aqui também contemplados os próprios fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários geridos 
pela Augme, incluindo: a) Know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de 
computador; b) Informações técnicas, financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento e 
desinvestimento ou comerciais; incluindo saldos, extratos e posições de clientes dos fundos de 
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investimento e carteiras de valores mobiliários geridos pela Augme;  c) Operações estruturadas, demais 
operações e seus respectivos valores analisadas ou realizadas pelos fundos de investimento e carteiras de 
valores mobiliários geridos pela Augme;  d) Relatórios, estudos, opiniões internas sobre ativos financeiros;  
e) Relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços;  f) Informações 
estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da Augme e a seus sócios ou 
clientes, incluindo alterações societárias (fusões, cisões e incorporações), informações sobre compra e 
venda de empresas, títulos ou valores mobiliários, inclusive ofertas iniciais de ações (IPO), projetos e 
qualquer outro fato que seja de conhecimento em decorrência do âmbito de atuação da Augme e que ainda 
não foi devidamente levado à público; g) Informações a respeito de resultados financeiros antes da 
publicação dos balanços, balancetes e/ou demonstrações financeiras dos fundos de investimento e 
carteiras de valores mobiliários geridos pela Augme;  h) Transações realizadas e que ainda não tenham sido 
divulgadas publicamente; e i) Outras informações obtidas junto a sócios, diretores, funcionários, trainees, 
estagiários ou jovens aprendizes da Augme ou, ainda, junto a seus representantes, consultores, assessores, 
clientes, fornecedores e prestadores de serviços em geral. 

 “Colaboradores”: todos os conselheiros de administração, diretores, funcionários, representantes, 
prestadores de serviço ou estagiários da Augme. 

“Parte Receptora”: a parte deste Termo de Confidencialidade designada como tal no preâmbulo deste 
Termo de Confidencialidade. 

“Augme ”: a Augme Gestão e Serviços de Crédito Ltda., conforme qualificada no preâmbulo deste Termo 
de Confidencialidade. 

II - OBJETO 

2.1 O objeto do presente Termo de Confidencialidade é o estabelecimento dos termos e condições a 
serem observados pelas Partes no tocante às Informações Confidenciais, e, especialmente, a obrigação da 
Parte Receptora de manter em sigilo todas e quaisquer Informações Confidenciais obtidas em decorrência 
do vínculo empregatício e contratual mantido com a Augme. 

III - USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

3.1 A Parte Receptora somente poderá utilizar as Informações Confidenciais para atender aos 
interesses e objetivos da Augme. 

 

IV - TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES 

4.1 As Informações Confidenciais não poderão ser transmitidas pela Parte Receptora a quaisquer 
pessoas, sejam elas potenciais investidores, concorrentes, clientes, prestadores de serviços ou quaisquer 
outras pessoas que não estejam diretamente envolvidas com o seu uso para o fim de atender diretamente 
aos interesses e objetivos da Augme. As senhas de acesso aos espaços e arquivos virtuais e e-mail são 
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pessoais, sigilosas e intransferíveis, não podendo ser transmitidas a qualquer pessoa, mesmo que 
pertencente ao mesmo departamento.  

4.2 A Parte Receptora não poderá transmitir Informações Confidenciais a outros Colaboradores que não 
estejam diretamente envolvidos nas mesmas atividades, sendo terminantemente proibida a transmissão 
de Informação confidencial para Colaboradores de departamentos distinto ao que pertença a Parte 
Receptora. 

4.3 As Partes reconhecem que a transmissão das Informações Confidenciais a quaisquer terceiros 
somente ocorrerá mediante expressa autorização por escrito firmada pela Diretoria, devendo constar desta 
autorização a Informação Confidencial específica que poderá ser divulgada, bem como o terceiro ao qual 
ela deverá ser destinada. 

V - OBRIGAÇÕES DA PARTE RECEPTORA 

5.1 A Parte Receptora obriga-se a: 

(a) somente revelar a Informação Confidencial a Colaboradores da Augme do mesmo 
departamento que tenham firmado Termo de Confidencialidade idêntico ao presente e 
cujas atividades pressuponham o conhecimento da Informação Confidencial para 
consecução dos interesses e objetivos da Augme, devendo tal análise ser feita caso a caso;  

(b) não revelar a terceiros, outros Colaboradores e guardar em segredo as Informações 
Confidenciais, exceto se expressamente autorizado, por escrito, sua revelação pelos 
diretores da Augme; 

(c) por ocasião do encerramento de seu vínculo com a Augme, não agir de maneira a divulgar 
por qualquer meio ou parecer divulgar as Informações Confidenciais; 

(d) não divulgar ou fazer uso das Informações Confidenciais recebidas da Augme ou de 
terceiros, e não agir de maneira a criar a aparência de estar fazendo uso das Informações 
Confidenciais de forma a prejudicar os interesses da Augme; 

(e)  não reproduzir qualquer material contendo Informações Confidenciais, fornecido ou 
gerado pela Augme, a menos que tal reprodução seja expressamente autorizada pela 
Diretoria; 

(f) após o rompimento de seu vínculo com a Augme, devolver à Augme todas as Informações 
Confidenciais, informações criadas ou recebidas em decorrência do vínculo da Parte 
Receptora com a Augme, incluindo cópias, anotações em apartado, cadernos, extratos ou 
trabalhos que daí derivem, em qualquer meio, reconhecendo que tais informações são de 
exclusiva propriedade da Augme, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do referido 
rompimento; 
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(g) manter em sigilo as Informações Confidenciais, valendo-se do mesmo grau de cuidado que 
usaria para proteger informações estratégicas próprias, mas em nenhum evento, com 
menos do que um grau razoável de cuidado;  

 (h) indenizar e manter a Augme indene com relação a qualquer custo, despesa ou prejuízo 
(incluindo-se aí as despesas com advogados e custas judiciais) que esta última vier a 
experimentar ou incorrer por conta da violação da obrigação de sigilo aqui prevista, sem 
qualquer limitação. 

5.2 As estipulações da Cláusula 5.1 não deverão impedir nem tampouco poderão ser consideradas 
como forma de impedimento, com relação à Parte Receptora, de revelar quaisquer Informações 
Confidenciais que: 

(a) sejam de conhecimento público nesta data ou tenham se tornado do conhecimento do 
público em geral por meio de fatos outros que não atos praticados pela Parte Receptora 
em virtude de violação ao presente Termo de Confidencialidade; 

(b) já sejam do conhecimento da Parte Receptora à época em que lhe foram comunicadas pela 
Augme e desde que não lhe tenham sido transmitidas sob compromisso de 
confidencialidade; 

(c) tenham sido desenvolvidas de forma independente pela Parte Receptora sem a ajuda, 
auxílio ou utilização, direta ou indireta, de informações derivadas dos entendimentos entre 
a Parte Receptora e a Augme ou das próprias Informações Confidenciais; 

(d) devam ser reveladas por determinação legal, ordem de autoridade governamental ou 
judicial competente, caso em que a Parte Receptora deverá cumprir com o disposto nas 
Cláusulas 7.1 e 7.2 abaixo; e 

(e) tenham sido disponibilizadas pela Augme à Parte Receptora em caráter não confidencial. 

5.3 Na hipótese de violação ou infração a quaisquer dos termos e condições deste Termo de 
Confidencialidade, a Parte Receptora indenizará ainda a Augme por perdas e danos materiais 
comprovadamente causados pelo descumprimento, estando também sujeita a todas as sanções e 
penalidades estabelecidas nos termos da legislação brasileira, civil e penal. 

VI - COMUNICAÇÃO COM EMPRESAS DE MÍDIA 

6.1 Visando resguardar os interesses da Augme em face da alta sensibilidade com que informações 
relacionadas aos mercados financeiro e de capitais e às atividades da Augme são recebidas, somente sócios 
controladores da Augme e/ou seu diretor responsável perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
ou pessoas por estes prévia e expressamente autorizadas, podem manter qualquer tipo de comunicação, 
em nome da Augme, com jornalistas, repórteres, entrevistadores ou agentes da imprensa falada ou escrita 
inclusive portais de internet (a “Empresa de Mídia”). 
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6.2 Caso a Parte Receptora seja autorizada a participar de entrevistas e assemelhados, nos termos da 
Cláusula 6.1, deverá limitar-se a tecer comentários estritamente técnicos, evitando-se o uso de juízos de 
valor desnecessários, devendo as declarações serem pautadas pela cautela na divulgação de informações 
sensíveis. 

6.3 É vedado à Parte Receptora, sob qualquer circunstância, conceder declaração à Empresa de Mídia 
falada ou escrita, que possa aparentar ou ter conteúdo discriminatório em virtude de raça, religião, cor, 
origem, idade, sexo, incapacidade física e mental ou de qualquer outra forma não autorizada 
expressamente em lei, assim como a utilização de expressões de baixo calão ou não condizentes com a 
melhor educação. 

6.4 É vedado à Parte Receptora, sob qualquer circunstância, conceder declaração à Empresa de Mídia 
falada ou escrita que possa aparentar ou possuir orientação político-partidária. 

VII - REVELAÇÃO ÀS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 

7.1 Caso a Parte Receptora venha a ser legalmente obrigada a revelar, por qualquer entidade 
governamental competente, por lei ou por decisão judicial ou arbitral, as Informações Confidenciais, deverá 
enviar prontamente à Augme aviso por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados do recebimento 
da notificação da entidade governamental, permitindo à Augme requerer medida cautelar ou outro recurso 
legal apropriado com o fim de impedir ou limitar a divulgação da Informação Confidencial. 

7.2 Caso, a despeito das medidas adotadas pela Augme, a Parte Receptora ainda seja obrigada a revelar 
Informações Confidenciais, ela deverá revelar tão somente as Informações Confidenciais que forem 
legalmente exigíveis e empreenderá seus melhores esforços para obter tratamento confidencial para 
quaisquer Informações Confidenciais que forem assim reveladas. 

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS; CESSÃO E SUCESSÃO 

8.1 Este Termo de Confidencialidade é assinado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 
Partes e seus herdeiros, sucessores, cessionários, representantes e coligados, e prevalece sobre todos e 
quaisquer outros documentos, entendimentos, comunicações e/ou memorandos, de qualquer espécie 
anteriormente trocados, tanto por escrito como verbalmente, e/ou assinados entre a Parte Receptora e a 
Augme e, para todos os efeitos, somente o presente Termo de Confidencialidade governará as relações 
entre a Parte Receptora e a Augme quanto às Informações Confidenciais aqui tratadas. 

8.1.1  Para dirimir qualquer dúvida, fica esclarecido que o presente Termo de Confidencialidade não 
invalidará outros acordos de confidencialidade celebrados pela Parte Receptora com outras empresas do 
grupo econômico da Augme, ficando, contudo, estabelecido que as disposições deste Termo de 
Confidencialidade referentes às Informações Confidenciais aqui tratadas prevalecerão sobre as disposições 
de tais outros acordos sobre elas. 
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8.2 Nenhuma Cláusula contida neste Termo de Confidencialidade será interpretada como outorga ou 
conferência de quaisquer direitos, por licença ou qualquer outra forma, sobre as Informações Confidenciais 
reveladas para a Parte Receptora. 

8.3 Este Termo de Confidencialidade não poderá ser aditado ou modificado, exceto se por instrumento 
por escrito, em separado, e assinado por ambas as Partes. 

8.4 Nenhuma das Partes cederá ou transferirá este Termo de Confidencialidade a terceiros, no todo ou 
em parte, sem a aprovação prévia e por escrito da outra Parte. 

8.5 O fato de qualquer Parte deixar de exigir, a qualquer tempo, o cumprimento do disposto neste 
Termo de Confidencialidade ou deixar de exercer alguma opção, alternativa ou direito nele outorgado, não 
significará renúncia a qualquer de suas disposições ou tampouco afetará sua validade ou direito, no todo 
ou em parte, assegurado a qualquer Parte posteriormente exigir o cumprimento de toda e qualquer 
disposição deste Termo de Confidencialidade, bem como de exercer aludida opção, alternativa ou direito, 
salvo quando disposto diversamente e de forma expressa neste Termo de Confidencialidade. Nenhuma 
renúncia a qualquer disposição deste Termo de Confidencialidade será eficaz perante a outra Parte, a 
menos que por escrito e efetuada pela Parte renunciante. 

8.6 Se qualquer dispositivo deste Termo de Confidencialidade for definitivamente declarado ilegal, sua 
ilegalidade não se estenderá aos outros dispositivos, devendo ser substituído por outro, revestido de 
legalidade, que contemple, na medida do possível, a intenção original das Partes. Neste caso, cada um e 
todos os outros dispositivos deste Termo de Confidencialidade permanecerão em vigor. 

8.7 Este Termo de Confidencialidade e as obrigações da Parte Receptora vigorarão até o decurso de 5 
(cinco) anos a contar do término do vínculo entre a Parte Receptora e a Augme. 

8.8 Este Termo de Confidencialidade é parte integrante do Manual de Conduta e Ética da Augme, ao 
qual a Parte Receptora aderiu e do qual declarou estar ciente. O Manual de Conduta e Ética da Augme tem 
por objetivo regular e dar ciência das condutas a serem observadas pela Parte Receptora enquanto estiver 
vinculada à Augme. 

8.9 Este Termo de Confidencialidade será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil. Fica desde logo eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para julgar 
todas e quaisquer controvérsias que possam surgir com relação a este Termo de Confidencialidade, com 
renúncia expressa das Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam este Termo de Confidencialidade em 2 (duas) vias, de igual 
forma e teor, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas infra-assinadas. 

 

São Paulo, [ ] de [ ] de 201[ ]. 
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[página de assinaturas do Termo de Confidencialidade celebrado entre a Augme Capital Gestão de Recursos 
Ltda. e [ ], em [ ] de [ ] de 201[ ].] 

 

 

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. 

 

 

_________________________________ 

Nome: 

Cargo: 

_________________________________ 

Nome: 

Cargo: 

 

 

___________________________________ 

[ Parte Receptora - Colaborador ] 

 

Testemunhas: 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 
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ANEXO III 

POLÍTICA DE USO DE CORREIO ELETRÔNICO, INTERNET E OUTRAS FERRAMENTAS 

A presente Política de Uso de Correio Eletrônico, Internet e Outras Ferramentas (“Política”) tem por 
objetivo regular o uso de correio eletrônico, o acesso à internet e outras ferramentas que são fornecidas 
para todos os funcionários, representantes, prestadores de serviço ou estagiários da AUGME CAPITAL 
GESTÃO DE RECUSROS LTDA. (doravante designados como os “Colaboradores” e a “Augme”), para 
exercício de suas funções na Augme, e se dará pelas condições a seguir estipuladas. 

1. Os Colaboradores deverão: 

(i) garantir responsabilidade e compromisso sobre informações e uso de ferramentas1 
durante o desenvolvimento de suas atividades nas dependências da Augme ou fora dela a 
fim de resguardar a segurança das informações de sua propriedade ou por ela custodiadas 
e garantir que as ferramentas de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade 
sejam utilizadas apenas para as atividades que envolvam diretamente a Augme;  

(ii) não conectar à rede de computadores da Augme nenhuma ferramenta própria; 

(iii) utilizar todas as ferramentas disponibilizadas pela Augme, bem como informações suas, ou 
por ela custodiadas, exclusivamente para as atividades às quais estiver devidamente 
autorizado; 

(iv) não utilizar a(s) conta(s) de correio eletrônico fornecida(s) pela Augme para envio de 
mensagens particulares, principalmente aquelas do tipo “corrente”, com piadas ou 
anedotas, imagens, ou qualquer outra finalidade não relacionada aos assuntos de sua 
atividade profissional junto à Augme; 

(v) não utilizar os acessos disponibilizados à Internet para navegação em sites não relacionados 
especificamente à sua atividade na Augme; 

(vi) não utilizar dos acessos aos sistemas, à rede, à Internet etc., disponibilizados pela Augme, 
inclusive do correio eletrônico, para visitação ou qualquer veiculação ou ação (propaganda, 
discussões etc.) que envolva raça, religião, classe, política, pornografia ou SPAMs 
(mensagem não solicitada pelo destinatário) de qualquer natureza; 

                                                 
1 Ferramentas: são elementos que fazem parte de um sistema informatizado, incluindo, mas não se limitando à: 
arquivos, bancos de dados, programas, aplicativos, sistemas em geral, meios de armazenamento de 
informações/dados (disquete, CD, DVD, etc.), dispositivos de leitura/gravação (unidade de disquete, gravador de 
CD/DVD, leitora de CD/DVD, pen-drive etc.), microcomputadores, servidores, rede de computadores, Internet, 
computadores/assistentes pessoais em geral (notebook, palm etc.), câmeras digitais, telefones celulares, 
impressoras, scanner, equipamentos de comunicação de dados/voz em geral, e instalações do ambiente de 
tecnologia da informação. 
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(vii) não executar tentativas de violação ou acessos (lógicos ou físicos) a instalações, sistemas, 
equipamentos (servidores, microcomputadores etc.) e informações/documentos cuja 
autorização para tanto não tenha sido dada expressamente pela Augme; 

(viii) não fornecer, emprestar ou de qualquer forma permitir que terceiros tenham 
conhecimento das senhas que lhe forem confiadas para acessos aos equipamentos e 
sistemas disponibilizados pela Augme; 

(ix) não alterar as configurações físicas ou lógicas dos equipamentos e sistemas fornecidos pela 
Augme, tampouco expô-los a riscos, “contaminação” por vírus de computador ou invasões 
por hackers e afins; 

(x) não realizar qualquer alteração ou movimentação física, mesmo que temporária, dos 
equipamentos do local em que foram originalmente instalados ou alocados pela Augme; 

(xi) não instalar quaisquer softwares e/ou sistemas nos equipamentos cedidos pela Augme sem 
possuir autorização escrita para cada caso específico; 

(xii) respeitar a propriedade intelectual e os direitos autorais relativos às informações e recursos 
que lhe forem confiados, ou aos quais venha a ter acesso.  

(xiii) não copiar, emprestar, transmitir, distribuir ou reproduzir, eletrônica ou manualmente, no 
todo ou em parte, quaisquer softwares e sistemas cedidos pela Augme; 

(xiv) devolver imediatamente à Augme toda e qualquer ferramenta disponibilizada, quando 
deixar de exercer a atividade que demandava necessidade de uso da ferramenta em 
questão ou quando da solicitação da Augme, independentemente de justificativa ou aviso 
prévio pela Augme; e 

(xv) não transportar ou retirar informações da Augme, seja através de correio eletrônico, 
transferência eletrônica de dados/arquivos ou qualquer tipo de ferramenta, próprio ou 
não, capaz de transportar documentos eletrônicos, registros, dados/informações em geral, 
sem que esteja devidamente autorizado. 

2. As ferramentas concedidas aos Colaboradores servem-se unicamente para o desempenho de suas 
atividades profissionais, podendo a Augme, sempre que julgar necessário, sem aviso prévio ou notificação, 
monitorar, acessar e auditar, física ou eletronicamente, acessos à rede de computadores, sistemas, 
internet, bem como o conteúdo de quaisquer ferramentas, como servidores, microcomputadores, 
notebooks, meios de armazenamento de dados em geral, mensagens recebidas, enviadas ou armazenadas 
na conta de correio eletrônico cedida pela Augme. Esses recursos são de propriedade da Augme, cedidos 
temporariamente para uso profissional dos Colaboradores. 

2.1. Nos termos do item 2 acima, todas as ferramentas concedidas aos Colaboradores, incluindo os 
softwares, programas de computador e/ou sistemas desenvolvidos, inclusive estruturas adotadas e 
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documentos elaborados, são nos termos da Lei nº 9.610/98 de autoria e propriedade exclusiva da Augme, 
cabendo ainda a Augme na qualidade de empregadora, nos termos do artigo 4º da Lei nº 9.609/98, todos 
os direitos e prerrogativas da propriedade intelectual, desenvolvimento de tais softwares, programas de 
computador e/ou sistemas, elaborados durante a vigência de contrato de trabalho entre a Augme e os 
Colaboradores, não podendo em hipótese alguma serem transferidos os direitos de utilização para 
quaisquer terceiros, sendo vedada ainda a sua utilização e divulgação no ambiente externo da Augme. 

2.2. O Colaborador neste ato cede e transfere à Augme a título não oneroso e de forma irretratável e 
irrevogável todos os direitos de propriedade intelectual e de comercialização de softwares, códigos de 
programação, manuais, listagens, esquemas, fluxogramas e documentação de procedimentos correlatos, 
produzidos por ele e referentes aos trabalhos desenvolvidos e utilizados direta ou indiretamente pela 
Augme. 

2.3 Pertencerão à Augme a propriedade intelectual e os direitos de comercialização de todos os bens 
materiais e imateriais a serem produzidos em decorrência dos trabalhos realizados pelos Colaboradores, 
tais como, manuais, fluxos, softwares, sistemas, programas de computador, estruturas, listagens e outros 
documentos correlatos.  

DECLARO TER LIDO, COMPREENDIDO E CONCORDADO COM TODOS OS TERMOS DA PRESENTE POLÍTICA. 

Nome: Data:  

Assinatura: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 Declaro que recebi, li e concordo em cumprir a política de negociação de valores mobiliários da 
Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. (respectivamente, “Política” e “Augme”), nos termos da cláusula 
6 do Manual de Conduta e Ética. Entendo que a não observância e o não cumprimento rígido da Política 
poderão me submeter a medidas disciplinares, inclusive demissão ou desligamento. Assinale se apropriado: 

[  ] ATUALMENTE NÃO MANTENHO INVESTIMENTOS EM VALORES MOBILIÁRIOS 

[  ] ATUALMENTE MANTENHO INVESTIMENTOS EM VALORES MOBILIÁRIOS RELACIONADOS ABAIXO: 

Nome do Produto: 

Endereço/Gestor/Administrador: 

Nome do Contato: 

Telefone: 

Outros investimentos / outras informações relevantes: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Certifico que as informações contidas no presente formulário são precisas e estão completas e que irei 
comunicar prontamente eventuais alterações nas referidas informações ao meu supervisor e ao Diretor de 
Compliance e Risco. Estou ciente de que a apresentação de falsa declaração me sujeitará não somente às 
penalidades do Manual de Conduta e Ética, mas também às penalidades da Lei. 

 

Nome:  

Posição:  

Assinatura: _________________________ 

 

Anexo V 
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PRINCIPAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS ÀS 
ATIVIDADES DA AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

 
 
 

1. Instrução CVM Nº 558/15 

2. Instrução CVM Nº 555/14 

3. Instrução CVM Nº 301/99 

4. Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014 

5. Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais 

Brasileiro, elaborado pela ANBIMA 

6. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros 

7. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada 

8. Lei 9.613/98, conforme alterada. 
 
 
 
 
 
 
 

Data Base: Janeiro/20192 
  

                                                 
2 Atenção: Todo Colaborador deve checar a vigência e eventuais alterações dos normativos contidos neste Anexo previamente à 

sua utilização. 
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Anexo VI 
 

TERMO DE AFASTAMENTO 
 
 
Por meio deste instrumento, eu, ______________________________________, inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº ___________________, declaro para os devidos fins que, a partir desta data, estou afastado das 
atividades de gestão de recursos de terceiros da AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 
(“Augme”) por prazo indeterminado: 
 
[   ] ou até que me certifique pela CGA; 
 
[   ] ou caso o Conselho de Certificação, nos termos do Art. 17 do Código de Certificação, me conceda a 
isenção de obtenção da CGA; 
 
[   ] tendo em vista que não sou mais Colaborador da Augme; 
 
[   ] já que não tenho alçada/poder discricionário de decisão de investimento. 
 

 
São Paulo, [•] de [•] de [•]. 

 
_______________________________________________ 

[COLABORADOR] 
 

_______________________________________________ 
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

 
Testemunhas: 
1.      2.      
Nome:      Nome: 
CPF:      CPF: 
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Anexo VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
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1. OBJETIVO 

 

Este anexo ao Manual de Conduta e Ética (“Manual”) descreve a política de segurança da informação e 
segurança cibernética (“Política de Segurança”) em relação à recepção, armazenamento e utilização das 
informações corporativas e pessoais disponibilizadas aos funcionários da Augme Capital Gestão de 
Recursos Ltda. (“Augme”). 

A Política de Segurança da Informação leva em consideração diversos riscos e possibilidades considerando 
o porte, perfil de risco, modelo de negócio e complexidade das atividades desenvolvidas pela Augme. 

A coordenação direta das atividades relacionadas à Política de Segurança ficará a cargo do Diretor de 
Compliance e Risco, que será o responsável inclusive por sua revisão, realização de testes e treinamento 
dos Colaboradores, conforme descrito no Manual. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

Esta Política de Segurança deve ser seguida por todos os Colaboradores da Augme (conforme definidos 
no Manual). 

 

3. PRINCÍPIOS 

 

A Augme sabe que seus usuários se preocupam com a maneira pela qual suas informações pessoais são 
obtidas e utilizadas, e de que serão utilizadas pela instituição com muito cuidado e discernimento. 

A Augme pode alterar a qualquer momento, a seu exclusivo critério, os termos e condições da Política de 
Segurança, sendo obrigatória sua verificação periódica. 

 

3.1.  Objetivos da Segurança da Informação 

Confidencialidade: Garantir que as Informações Confidenciais (conforme definidas no Manual) tratadas 
sejam de conhecimento exclusivo de pessoas especificamente autorizadas; 

Integridade: Garantir que as informações sejam mantidas íntegras, sem modificações indevidas, seja 
acidental ou proposital; 

Disponibilidade: Garantir que as informações estejam disponíveis a todas as pessoas autorizadas a tratá-
las. 

 

 

 

3.2. Importância da Segurança da Informação 
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3.2.1. Riscos 

A Augme está em risco quando não são respeitados quaisquer de seus objetivos de Segurança da 
Informação. 

 

3.2.2. Vulnerabilidade 

É uma falha ou um ponto fraco no desenvolvimento, na implantação ou no uso da informação. Essa falha 
ou ponto fraco pode ser explorado, intencionalmente ou não, para reduzir a segurança através da não 
observância de seus objetivos básicos: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. 

As vulnerabilidades relativas a processo e sistemas, uma vez conhecidas, podem ser exploradas em 
prejuízo da instituição, a qualquer tempo. 

 

3.2.3. Incidente de Segurança 

É um evento ocorrido que viola a Segurança da Informação. Trata-se da exploração das vulnerabilidades 
em processos ou sistemas. Os incidentes, intencionais ou não, ocasionam a perda de qualidade da 
informação. 

Quando tiver suspeitas ou conhecimento de ocorrências de atividades que prejudiquem as operações da 
Augme, o Colaborador não deve hesitar em informar imediatamente o diretor responsável e à equipe de 
Segurança da Informação. 

 

3.3. Identificação de Riscos (risk assessment) 

No âmbito de suas atividades, a Augme identificou os seguintes principais riscos internos e externos que 
precisam de proteção: 

• Dados e Informações: as Informações Confidenciais, incluindo informações a respeito de 
investidores, clientes, Colaboradores e da própria Augme, operações e ativos investidos pelas carteiras 
de valores mobiliários sob sua gestão, e as comunicações internas e externas (por exemplo: 
correspondências eletrônicas e físicas); 

• Sistemas: informações sobre os sistemas utilizados pela Augme e as tecnologias desenvolvidas 
internamente e por terceiros, suas ameaças possíveis e sua vulnerabilidade; 

• Processos e Controles: processos e controles internos que sejam parte da rotina das áreas de 
negócio da Augme; 

• Governança da Gestão de Risco: a eficácia da gestão de risco pela Augme quanto às ameaças e 
planos de ação, de contingência e de continuidade de negócios. 

Ademais, no que se refere especificamente à segurança cibernética, a Augme identificou as seguintes 
principais ameaças, nos termos inclusive do Guia de Cibersegurança da Anbima: 

• Malware – softwares desenvolvidos para corromper computadores e redes (tais como: Vírus, 
Cavalo de Troia, Spyware, e Ransomware); 
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• Engenharia social – métodos de manipulação para obter Informações Confidenciais (Pharming, 
Phishing, Vishing, Smishing, e Acesso Pessoal); 

• Ataques de DDoS (distributed denial of services) e botnets: ataques visando negar ou atrasar o 
acesso aos serviços ou sistemas da instituição; 

• Invasões (advanced persistent threats): ataques realizados por invasores sofisticados, 

utilizando conhecimentos e ferramentas para detectar e explorar fragilidades específicas em um 
ambiente tecnológico. 

Com base no acima, a Augme avalia e define o plano estratégico de prevenção e acompanhamento para 
a mitigação ou eliminação do risco, assim como as eventuais modificações necessárias e o plano de 
retomada das atividades normais e reestabelecimento da segurança devida. 

 

3.4. Ações de Prevenção e Proteção 

Após a identificação dos riscos, a Augme adota as medidas a seguir descritas para proteger suas 
informações e sistemas. 

 

3.4.1. Uso interno da Informação Confidencial 

• Informações Confidenciais são de uso restrito a Colaboradores, e não devem ser divulgadas a 
terceiros; 

• Este tipo de informação inclui atividades, processos e material exclusivo da instituição que, uma vez 
divulgados ao público em geral provocará danos em pequena ou grande escala; 

• Informações de uso interno exigem esforços adequados de segurança, visando evitar perdas, e 
atenção concentrada em garantir a Integridade e Disponibilidade. 

 

3.4.2. Ciclo de vida da Informação Confidencial 

Toda Informação Confidencial possui um ciclo de vida composto pelas seguintes fases: 

• Cópia e Transferência da Informação Confidencial 

• Guarda 

• Uso 

• Transferência 

• Destruição 

 

 

 

3.4.2.1. Cópia e Transferência da Informação Confidencial 
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Cópias de Informações Confidenciais devem ser feitas com autorização explícita do proprietário ou 
geradas da informação e controlada por ele. A atenção deve ser redobrada para arquivos eletrônicos, uma 
vez que sua cópia e distribuição são facilitadas; 

Quando for necessário transferir Informações Confidenciais, prefira que seja pessoalmente ou através da 
utilização de serviço de entrega autorizado e confiável; 

O Colaborador deve sempre registrar as informações básicas dos destinatários da Informação 
Confidencial: Nome, local, empresa e número de documento. 

Lacre envelopes contendo o Informação Confidencial e separe-os do correio comum, através da inscrição 
“confidencial”. 

O Colaborador deve tomar cuidado para não revelar Informações Confidenciais em ambiente público, 
dentro ou fora da Augme. 

A Augme realiza efetivo controle do acesso a arquivos que contemplem Informações Confidenciais em 
meio físico, disponibilizando-os somente aos Colaboradores que efetivamente estejam evolvidos no 
projeto que demanda o seu conhecimento e análise. 

É terminantemente proibido que os Colaboradores façam cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimam os 
arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede da Augme e circulem em ambientes externos à Augme 
com estes arquivos, uma vez que tais arquivos contêm informações que são consideradas como 
Informações Confidenciais. Qualquer exceção à presente regra deverá ser previamente autorizada por 
escrito por qualquer dos membros do Comitê de Compliance. 

A proibição acima referida não se aplica quando as cópias (físicas ou eletrônicas) ou a impressão dos 
arquivos forem em prol da execução e do desenvolvimento dos negócios e dos interesses da Augme. 
Nestes casos, o Colaborador que estiver na posse e guarda da cópia ou da impressão do arquivo que 
contenha a Informação Confidencial será o responsável direto por sua boa conservação, integridade e 
manutenção de sua confidencialidade. 

A troca de informações entre os Colaboradores deve sempre pautar-se no conceito de que o receptor 
deve ser alguém que necessita receber tais informações para o desempenho de suas atividades e que não 
está sujeito a nenhuma barreira que impeça o recebimento daquela informação. Em caso de dúvida a 
Área de Compliance deve ser acionada previamente à revelação. 

Neste sentido, os Colaboradores não deverão, em qualquer hipótese, deixar em suas respectivas estações 
de trabalho ou em outro espaço físico da Augme qualquer documento que contenha Informação 
Confidencial durante a ausência do respectivo usuário, principalmente após o encerramento do 
expediente. 

Em consonância com as normas internas acima, os Colaboradores devem se abster de utilizar pen-drivers, 
disquetes, fitas, discos ou quaisquer outros meios que não tenham por finalidade a utilização exclusiva 
para o desempenho de sua atividade na Augme. 

Ademais, fica terminantemente proibido que os Colaboradores discutam ou acessem remotamente 
Informações Confidenciais. 

 

3.4.2.2. Acesso Escalonado ao Sistema 
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O acesso como “administrador” de área de desktop será limitado aos usuários aprovados pelo Diretor de 
Compliance e Risco e, com isso, serão determinados privilégios/credenciais e níveis de acesso de usuários 
apropriados para os Colaboradores.  

A Augme, ademais, mantém diferentes níveis de acesso a pastas e arquivos eletrônicos, notadamente 
aqueles que contemplem Informações Confidenciais, de acordo com as funções e responsabilidades dos 
Colaboradores e pode monitorar o acesso dos Colaboradores a tais pastas e arquivos com base na senha 
e login disponibilizados.  

A implantação destes controles é projetada para limitar a vulnerabilidade dos sistemas da Augme em caso 
de violação. 

 

3.4.2.3. Guarda da Informação Confidencial 

Para que se mantenha confidencial, a informação dependerá que seu proprietário realize a guarda de 
maneira correta. 

• Mantenha a informação em local seguro, trancado e sem acesso público; 

• Evite revelar os locais de armazenamento e os motivos de guardar as informações neste local, 
dificultando acesso ao material confidencial por pessoas não autorizadas; 

• Se a Informação Confidencial for eletrônica, se utilize de meios seguros para armazená-las; 

• Se estiver em notebooks ou outros dispositivos móveis, tenha atenção redobrada ao equipamento – 
um dos alvos mais visados em assaltos e furtos; 

• Nunca deixe papéis e arquivos confidenciais em impressoras ou cestas de lixo, anotações em quadro-
branco, arquivos em computadores de uso comum utilizados em apresentações. 

 

3.4.2.4. Uso da Informação Confidencial 

As informações devem ser usadas de modo racional, evitando ser expostas a riscos desnecessários. 

• Retire o material de seu local de armazenamento apenas quando for necessário; 

• Nunca deixe senhas e outras formas de acesso próximas a seu local de trabalho. 

 

3.4.2.5. Destruição da Informação Confidencial 

Cópias da Informação Confidencial em número excessivo ou exemplares desnecessários devem ser 
destruídos corretamente, evitando riscos de disseminação da informação: 

• Material físico deve ser destruído utilizando-se trituradores de documentos. 

• No caso de material eletrônico, destrua as mídias. Se for necessário reaproveitá-las, utilize programas 
especialmente desenvolvidos para apagar todas as trilhas da mídia. 

No caso de perda ou Roubo da Informação Confidencial, avise o Diretor de Compliance e Risco para 
avaliação dos impactos, danos ou riscos e a definição do plano de ação. 
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3.5. Utilização de equipamentos e sistemas 

Computadores, redes e sistemas da instituição são recursos disponíveis ao Colaborador para atividades 
de sua função.  

Equipamentos pessoais de Colaboradores, como computadores móveis, smartphones e mídias de 
armazenamento removível, dentre outros, não podem ser utilizadas para guarda ou transferência de 
informações confidenciais da Augme. 

A utilização dos ativos e sistemas da Augme, incluindo computadores, telefones, internet, e-mail e demais 
aparelhos se destina prioritariamente a fins profissionais. O uso indiscriminado destes para fins pessoais 
deve ser evitado e nunca deve ser prioridade em relação a qualquer utilização profissional. 

Todo Colaborador deve ser cuidadoso na utilização do seu próprio equipamento e sistemas e zelar pela 
boa utilização dos demais. Caso algum Colaborador identifique a má conservação, uso indevido ou 
inadequado de qualquer ativo ou sistemas deve comunicar o fato a qualquer dos membros do Comitê de 
Compliance. 

Todas as informações contidas nos equipamentos e sistemas da Augme são de propriedade da empresa. 

Mesmo prezando pela privacidade de cada Colaborador, alguns procedimentos investigativos que 
precisem ser instaurados para manter os interesses da organização ou por determinação judicial, podem 
requerer rastreamento e verificação de documentos e sistemas. Portanto, recomenda-se evitar manter 
arquivos pessoais armazenados nos recursos da empresa, mesmo sendo permitida a utilização desses 
recursos para atividades pessoais, desde que não influenciem negativamente nas finalidades de negócio 
da organização e no exercício de suas funções. 

O envio ou repasse por e-mail de material que contenha conteúdo discriminatório, preconceituoso, 
obsceno, pornográfico ou ofensivo é também terminantemente proibido, bem como o envio ou repasse 
de e-mails com opiniões, comentários ou mensagens que possam denegrir a imagem e afetar a reputação 
da Augme. 

O recebimento de e-mails muitas vezes não depende do próprio Colaborador, mas espera-se bom senso 
de todos para, se possível, evitar receber mensagens com as características descritas previamente. Na 
eventualidade do recebimento de mensagens com as características acima descritas, o Colaborador deve 
apagá-las imediatamente, de modo que estas permaneçam o menor tempo possível nos servidores e 
computadores da Augme.  

A visualização de sites, blogs, fotologs, webmails, entre outros, que contenham conteúdo discriminatório, 
preconceituoso (sobre origem, etnia, religião, classe social, opinião política, idade, gênero, orientação 
sexual ou deficiência física), obsceno, pornográfico ou ofensivo é terminantemente proibida. 

Cada Colaborador é responsável, ainda, por manter o controle sobre a segurança das informações 
armazenadas ou disponibilizadas nos equipamentos que estão sob sua responsabilidade. 

 

3.6. Uso de senhas 

As senhas de acesso devem ser dadas a mesma importância que damos a outras senhas utilizadas em 
nosso cotidiano. A Augme se utiliza de meios de controle para garantir a utilização segura de senhas. 
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Cuidados especiais: 

• Nunca divulgue ou compartilhe sua senha com outras pessoas; 

• Evite reutilizar senhas antigas; 

• Não anote sua senha em um arquivo de computador ou em um papel que possa cair em mãos de uma 
pessoa não autorizada; 

• Ao digitar sua senha, certifique-se que ninguém está observando enquanto você digita o teclado; 

• Altere sua senha todas as vezes que suspeitar que ela foi descoberta por alguém. 

Para segurança dos perfis de acesso dos Colaboradores, as senhas de acesso dos Colaboradores são 
parametrizadas conforme as regras determinadas pelo Comitê de Compliance, para implementação nos 
perfis de acesso dos Colaboradores, sendo certo que tais senhas são alteradas a cada [X] meses. 

Dessa forma, o Colaborador pode ser responsabilizado inclusive caso disponibilize a terceiros a senha e 
login acima referidos, para quaisquer fins. 

 

3.7. Mesa Limpa 

Informações em papel deixadas sobre mesas e em armários de acesso público podem comprometer a 
segurança e permitir a perda de sua confidencialidade. 

• sempre que se ausentar da estação de trabalho, o usuário é orientado a efetuar a bloquear seu 
computador com senha. Se sua ausência for prolongada, desligue a estação. 

 

3.8. Utilização de Internet e correio eletrônico 

A Augme oferece acessos à Internet e ao correio eletrônico a seus Colaboradores, de maneira que possam 
exercer suas atividades com eficiência. Estes recursos devem ser utilizados considerando os princípios 
corporativos de responsabilidade, respeito e profissionalismo. 

A conexão da instituição à Internet está sujeita a diversos riscos, inerentes a esse processo. Portanto, cada 
usuário deve estar consciente de que sua estação de trabalho, possuindo este tipo de acesso, também 
tem sua parcela de contribuição para manter o nível de segurança da organização. Dê especial atenção 
aos tipos de sites em que navega na Internet e, também, às mensagens eletrônicas que envia, uma vez 
que todas as ações que realizamos, fazemos em nome da Augme. 

A utilização para fins pessoais é permitida desde que não comprometa os interesses da organização ou 
sua produtividade no exercício de suas funções e, também, não incorra em custos adicionais da Augme. 

Recomendações da Augme: 

• Não acesse sites ou arquivos, tampouco responda ou envie mensagens eletrônicas de conteúdo que 
possa afetar a moral pessoal e da organização; 

• Não envie mensagens ou acesse sites que afetem a produtividade de sua função; 

• Verifique as opções de segurança disponíveis no site visitado. Evite sites que exigem informações 
confidenciais, senhas, sem oferecer garantia de transmissão de segurança; 
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• Antes de responder ou enviar uma mensagem, verifique o nome do remetente e destinatário. Tenha 
especial cuidado com mensagens de conteúdo confidencial para que não sejam enviadas para 
destinatários indevidos; 

• Não leia mensagens de origem desconhecidas, com nome de remetentes ou títulos estranhos. 
Apague-as imediatamente; 

• Não execute programas ou abra arquivos que não são esperados, mesmo que sejam provenientes de 
origem conhecida ou aparentemente inofensivos; 

• Não envie mensagens contendo anexos que não foram incluídos intencionalmente por você. Fique 
atento à sua estação de trabalho e avise a área de Segurança da Informação e ao seu gestor quando 
houve suspeitas de infecção de vírus. 

 

3.9. Utilização de computação móvel 

A atenção para computador móvel deve ser redobrada, principalmente quando transportado. 

Recomendações da Augme: 

• Procure utilizar cofres em hotéis e outros lugares seguros; 

• Não abandone o equipamento dentro de veículos e trate-o como equipamento sensível quando fizer 
viagens aéreas, carregando-o como bagagem de mão; 

• Evite aparentar que transporta um notebook e outros recursos em locais públicos; 

• Se for utilizar o equipamento internamente, tranque-o quando estiver longe de seu lugar de trabalho; 

• Evite armazenar informações confidenciais no equipamento móvel e sempre utilize software de 
segurança especial para proteger o equipamento. 

 

 

3.10. Utilização de Programas de Mensagens Instantâneas 

A utilização de programas de “mensagens instantâneas” pode prejudicar a segurança da informação da 
instituição por ser uma ferramenta que facilita o envio e recebimento de dados, informações e 
documentos por vezes não autorizados. Além disso, a empresa fica mais exposta ao recebimento de vírus 
que podem causar a perda parcial ou total do equipamento. 

É proibido o uso destes programas que não tenham objetivo profissional. A instituição neste caso se 
reserva ao direito de monitorar e gravar as conversas dos funcionários evitando a evasão de informações 
estratégicas. 

 

3.11. Wireless 

A Augme disponibiliza acesso a uma rede Wireless que está separada da rede local, esta rede fornece aos 
Colaboradores acesso à internet. Para ter este acesso à internet por meio deste dispositivo o Colaborador 
deve solicitar a senha com a área de Segurança da Informação. 
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A rede wireless para acesso à internet disponibilizada pela Augme é criptografada e protegida por senha, 
seguindo as boas práticas de segurança. 

 

3.12. Dispositivos Removíveis 

Caso necessário à utilização de mídias de armazenamento como pendrive e dispositivos similares para 
transporte de informações da organização, o usuário deverá obter autorização e aprovação formal com 
sua gerência e informar ao departamento de Segurança de Informação quais informações serão copiadas. 
Ao efetuar a transferência para o dispositivo, fica definido que as informações transportadas passam a 
ser de responsabilidade do solicitante. Caso a pessoa queira copiar informações do dispositivo para a rede, 
as informações poderão sofrer inspeção para garantir a segurança e a integridade das informações. 

 

3.13. Admissão e Demissão de Funcionários 

O responsável pelo recrutamento e Seleção de funcionários deve informar ao Departamento de a área de 
Segurança de Informação, toda e qualquer movimentação de temporários, estagiários, e 
admissão/demissão de funcionários, para que os mesmos possam ser cadastrados ou excluídos no sistema 
da Augme. Esse cadastramento inclui o fornecimento de sua senha ("password") e registro do seu nome 
como usuário no sistema. Cabe ao responsável pela contratação a comunicação ao departamento de 
Segurança da Informação sobre as rotinas que o novo contratado terá direito de acesso. No caso de 
temporários e/ou estagiários deverá também ser informado o tempo em que ele prestará serviço à 
Augme, para que na data de seu desligamento possam também ser encerradas as atividades relacionadas 
ao direito de seu acesso ao sistema. No caso de demissão, o RH deverá comunicar o fato o mais breve 
possível ao departamento de Segurança da Informação, para que o funcionário tenha seus acessos físico, 
à rede e sistemas bloqueados. 

Cabe ao RH fornecer conhecimento e obter as devidas assinaturas de concordância dos novos contratados 
em relação à Política de Segurança. Nenhum funcionário, estagiário ou temporário, poderá ter acessos 
aos sistemas, sem ter expressamente concordado com esta política. 

 

3.14. Acesso Remoto 

A Augme permite o acesso remoto pelos Colaboradores, de acordo com a seguinte regra: a todos os 
Colaboradores, conforme requisição por estes e autorização pelo Diretor de Compliance e Risco, sendo 
que os Colaboradores autorizados serão instruídos a (i) manter a utilização apenas em dispositivos que 
requeiram a inclusão de login e senha previamente ao acesso, (ii) manter softwares de proteção contra 
malware/antivírus nos dispositivos remotos, (iii) relatar ao Diretor de Compliance e Risco qualquer 
violação ou ameaça de segurança cibernética ou outro incidente que possa afetar informações da Augme 
e que ocorram durante o trabalho remoto, e (iv) não armazenar Informações Confidenciais ou sensíveis 
em dispositivos pessoais. 

 

3.15. Controle de Acesso 
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O acesso pelos Colaboradores nas dependências da Augme é realizado por meio de crachá de acesso ou 
chave, pessoal e intransferível, o qual é disponibilizado a cada Colaborador no momento de sua 
contratação pela Augme.  

O acesso à rede de informações eletrônicas conta com a utilização de servidores exclusivos da Augme, 
que não poderão ser compartilhados com outras empresas responsáveis por diferentes atividades no 
mercado financeiro e de capitais. 

Tendo em vista que a utilização de computadores, internet, e-mail e demais aparelhos se destina 
exclusivamente para fins profissionais, como ferramenta para o desempenho das atividades dos 
Colaboradores, a Augme monitora a utilização de tais meios. 

 

3.16. Firewall, Software, Varreduras e Backup 

A Augme utilizará um hardware de firewall projetado para evitar e detectar conexões não autorizadas e 
incursões maliciosas. O Diretor de Compliance e Risco será responsável por determinar o uso apropriado 
de firewalls (por exemplo, perímetro da rede). 

A Augme manterá proteção atualizada contra malware nos seus dispositivos e software antivírus 
projetado para detectar, evitar e, quando possível, limpar programas conhecidos que afetem de forma 
maliciosa os sistemas da empresa (por exemplo, vírus, worms, spyware). Serão conduzidas varreduras 
semanalmente para detectar e limpar qualquer programa que venha a obter acesso a um dispositivo na 
rede da Augme.  

A Augme utilizará um plano de manutenção projetado para guardar os seus dispositivos e softwares 
contra vulnerabilidades com o uso de varreduras e patches. O Diretor de Compliance e Risco será 
responsável por patches regulares nos sistemas da Augme. 

A Augme manterá e testará regularmente medidas de backup consideradas apropriadas pelo Diretor de 
Compliance e Risco. As informações da Augme são atualmente objeto de backup diário com o uso de 
computação na nuvem. 

 

3.17. Monitoramento e Testes 

O Diretor de Compliance e Risco (ou pessoa por ele incumbida) adotará as seguintes medidas para 
monitorar determinados usos de dados e sistemas em um esforço para detectar acessos não autorizados 
ou outras violações potenciais, em base, no mínimo, semestral: 

(i) Deverá monitorar, por amostragem, o acesso dos Colaboradores a sites, blogs, fotologs, 
webmails, entre outros, bem como os e-mails enviados e recebidos;  

(ii) Deverá monitorar, por amostragem, as ligações telefônicas dos seus Colaboradores realizadas 
ou recebidas por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela Augme para a atividade 
profissional de cada Colaborador, especialmente, mas não se limitando, às ligações da equipe 
de atendimento e da mesa de operação da Augme; e 

(iii) Deverá verificar, por amostragem, as informações de acesso ao espaço do escritório, a desktops, 
pastas e sistemas, de forma a avaliar sua aderência às regras de restrição de acesso e 
escalonamento. 
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O Diretor de Compliance e Risco poderá adotar medidas adicionais para monitorar os sistemas de 
computação e os procedimentos aqui previstos para avaliar o seu cumprimento e sua eficácia. 

 

3.18. Plano de Identificação e Resposta 

• Identificação de Suspeitas  

Qualquer suspeita de infecção, acesso não autorizado, outro comprometimento da rede ou dos 
dispositivos da Augme (incluindo qualquer violação efetiva ou potencial), ou ainda no caso de vazamento 
de quaisquer Informações Confidenciais, mesmo que de forma involuntária, deverá ser informada ao 
Diretor de Compliance e Risco prontamente. O Diretor de Compliance e Risco determinará quais membros 
da administração da Augme e, se aplicável, de agências reguladoras e de segurança pública, deverão ser 
notificados.  

Ademais, a Diretor de Compliance e Risco determinará quais clientes ou investidores, se houver, deverão 
ser contatados com relação à violação. 

 

• Procedimentos de Resposta  

O Diretor de Compliance e Risco responderá a qualquer informação de suspeita de infecção, acesso não 
autorizado ou outro comprometimento da rede ou dos dispositivos da Augme de acordo com os critérios 
abaixo: 

(i) Avaliação do tipo de incidente ocorrido (por exemplo, infecção de malware, intrusão da 
rede, furto de identidade), as informações acessadas e a medida da respectiva perda; 

(ii) Identificação de quais sistemas, se houver, devem ser desconectados ou de outra forma 
desabilitados; 

(iii) Determinação dos papéis e responsabilidades do pessoal apropriado; 

(iv) Avaliação da necessidade de recuperação e/ou restauração de eventuais serviços que 
tenham sido prejudicados;  

(v) Avaliação da necessidade de notificação de todas as partes internas e externas 
apropriadas (por exemplo, clientes ou investidores afetados, segurança pública);  

(vi) Avaliação da necessidade de publicação do fato ao mercado, nos termos da 
regulamentação vigente, (por exemplo: em sendo Informações Confidenciais de fundo de 
investimento sob gestão da Augme, a fim de garantir a ampla disseminação e tratamento 
equânime da Informação Confidencial); 

(vii) Determinação do responsável (ou seja, a Augme ou o cliente ou investidor afetado) que 
arcará com as perdas decorrentes do incidente. A definição ficará a cargo do Comitê de 
Compliance, após a condução de investigação e uma avaliação completa das circunstâncias do 
incidente. 

 

3.19. Arquivamento de Informações 
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De acordo com o disposto nesta Política de Segurança da Informação, os Colaboradores deverão manter 
arquivada toda e qualquer informação, bem como documentos e extratos que venham a ser necessários 
para a efetivação satisfatória de possível auditoria ou investigação em torno de possíveis investimentos 
e/ou clientes suspeitos de corrupção e/ou lavagem de dinheiro, em conformidade com o inciso IV do 
Artigo 16 da Instrução CVM 558/2015, pelo prazo de 5 (cinco) anos ou superior, nas hipóteses exigidas 
pela legislação e regulamentação em vigor. 

 

3.20. Treinamento 

O Diretor de Compliance e Risco organizará treinamento anual dos Colaboradores com relação às regras 
e procedimentos acima, sendo que tal treinamento poderá ser realizado em conjunto com o treinamento 
anual de compliance (conforme descrito no Capítulo 2 do Manual). 

 

4. REVISÃO DA POLÍTICA 

 

O Diretor de Compliance e Risco deverá realizar uma revisão desta Política de Segurança da Informação a 
cada vinte e quatro meses, para avaliar a eficácia da sua implantação, identificar novos riscos, ativos e 
processos e reavaliando os riscos residuais, devendo submeter a aprovação da nova política à aprovação 
do Comitê de Compliance.  

A finalidade de tal revisão será assegurar que os dispositivos aqui previstos permaneçam consistentes 
com as operações comerciais da Augme e acontecimentos regulatórios relevantes. 

 

 

5.  ÁREAS VALIDADORAS 

- Tecnologia da Informação 

- Diretoria de Compliance e Risco 
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APÊNDICE I 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

DA AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.  

 

 

 O Colaborador declara ter recebido, lido e aderido à Política de Segurança da Informação e 
Segurança Cibernética da AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

 

 O Colaborador está ciente de que a violação desta Política o sujeitará não somente às penalidades 
do Manual de Conduta e Ética, mas também às penalidades da Lei. 

 

 

Nome: __________________________________________ 

Posição: ________________________________________ 

Assinatura: _________________________ 

Data:  

 

 
 


